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II „Poznańskie Dyktando Pisz Poprawnie” z zakresu słownictwa religijnego

XVIII Poznański Przegląd Książki Naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej

Wystawa Fotograficzna z okazji Dni Kultury Chorwackiej
w holu Collegium Maius

Wykład otwarty profesora Andrzeja Zolla na Wydziale Prawa i Administracji
UAM pt. „Z warsztatu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego”

Finał „VII Konkursu Wiedzy o Antyku” dotyczący historii
i kultury starożytnej Grecji i Rzymu. W siódmej już edycji
konkursu organizowanej przez Instytut Filologii Klasycznej
w etapie szkolnym wzięło udział 551 uczniów z 45 gimnazjów
oraz 69 licealistów z 18 szkół z całej Wielkopolski

XVII edycja Targów Edukacyjnych 2013
„Talent – Edukacja – Sukces” na MTP
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Wystawa Andrzeja Okińczyca pt. „Obrazy” w nowym Collegium Chemicum
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Po znań wy róż nia naj lep szych
26 lu te go w Sa li Bia łej Urzę du Mia sta Po zna nia od by ło się ofi cjal ne

ogło sze nie wy ni ków kon kur su o na gro dę mia sta Po zna nia za wy róż -
nia ją cą się pra cę dok tor ską i ma gi ster ską. Ka pi tu ła Na gro dy oce ni ła
w te go rocz nej, dzie wią tej, edy cji kon kur su 86 prac (16 roz praw dok -
tor skich i 70 prac ma gi ster skich). Jej de cy zją w ka te go rii prac dok tor -
skich przy zna no trzy rów no rzęd ne na gro dy w wy so ko ści 6 tys. zł brut -
to oraz jed no wy róż nie nie, zaś w ka te go rii prac ma gi ster skich trzy rów -
no rzęd ne na gro dy w wy so ko ści 3 tys. zł brut to oraz pięć wy róż nień. 

W ka te go rii prac dok tor skich na gro dy otrzy ma li:
Ja kub Ba ryl ski z Wy dzia łu Bio lo gii za pra cę Cha rak te ry sty ka no wo

od kry te go bak te rio fa ga OAGATE wy izo lo wa ne go z wo dy i osa dów Je -
zio ra Gó rec kie go na pi sa ną pod kie run kiem prof. An ny Goź dzic kiej -
-Jó ze fiak;

Mag da le na Ro ther z Wy dzia łu Bio lo gii za pra cę ModeRNA: pro -
gram kom pu te ro wy do prze wi dy wa nia struk tu ry trze cio rzę do wej RNA
z za sto so wa niem po dej ścia mo de lo wa nia ho mo lo gicz ne go na pi sa ną
pod kie run kiem prof. Ja nu sza M. Buj nic kie go

W ka te go rii prac ma gi ster skich na gro dę otrzy mał:
Ka mil Ma ty ja z Wy dzia łu Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa

za pra cę Sta tus i prze obra że nia jed no stek po moc ni czych sa mo rzą du
gmin ne go w Pol sce na przy kła dzie mia sta Po zna nia w la tach 1990-2010
na pi sa ną pod kie run kiem prof. Ry szar da Ko wal czy ka;

Wy róż nie nie w ka te go rii prac ma gi ster skich otrzy ma ła:
Mar ta Węc lew ska z Wy dzia łu Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz -

nych za pra cę Za ło że nia do pro jek tu za go spo da ro wa nia re kre acyj ne -
go Ce giel ni w Po zna niu na pi sa ną pod kie run kiem prof. Zyg mun ta Mły -
nar czy ka.

Spe cjal ne wy róż nie nie, przy zna ne przez To wa rzy stwo Bam brów Po -
znań skich, otrzy ma ła Ju sty na Gniat kow ska z Wy dzia łu Na uk Spo łecz -
nych za pra cę Sa mo iden ty fi ka cja Bam brów po znań skich i po sta wy wo -
bec nich miesz kań ców Po zna nia na pi sa ną pod kie run kiem prof. Re na -
ty Su choc kiej.

Lu bisz ŻYCIE?  Po lub nas na Fa ce bo oku!
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◗ VI zwy czaj ne po sie dze nie Se na tu
UAM od by ło się 25 lu te go. Po sie dze -
nie Se na tu UAM roz po czę ło się
od wrę cze nia no mi na cji na sta no wi -
sko pro fe so ra zwy czaj ne go na stę pu ją -
cym oso bom: prof. dr. hab. To ma szo -
wi Kacz mar ko wi (Wy dział Na uk Geo -
gra ficz nych i Geo lo gicz nych), prof. dr.
hab. Je rze mu Mo drzew skie mu (Wy -
dział Stu diów Edu ka cyj nych), prof. dr
hab. Mag da le nie Pio ru nek (Wy dział
Stu diów Edu ka cyj nych), prof. dr. hab.
Prze my sła wo wi Taj sne ro wi (Wy dział
An gli sty ki) oraz prof. dr. hab. Krzysz -
to fo wi Try bu sio wi (Wy dział Fi lo lo gii
Pol skiej i Kla sycz nej). W związ ku
z uzy ska niem ty tu łu na uko we go pro -
fe so ra, rek tor UAM wrę czył li sty gra -
tu la cyj ne na stę pu ją cym oso bom: prof.
dr. hab. Pio tro wi Ma cie jo wi Czar nec -
kie mu (Wy dział Fi zy ki), prof. dr hab.
Han nie Mar cie Ka ra siń skiej (Wy dział
Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej), prof. dr
hab. Kry sty nie Mi lec kiej (Wy dział Na -
uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych),
prof. dr. hab. Bo le sła wo wi No ga jo wi
(Wy dział Fi zy ki), prof. dr. hab. Jac ko -
wi Wa chow skie mu (Wy dział Fi lo lo -
gii Pol skiej i Kla sycz nej), prof. dr. hab.
Mar ko wi Si kor skie mu (Wy dział Che -
mii) oraz prof. dr. hab. An drze jo wi
Sko czy la so wi (Wy dział Pra wa i Ad mi -
ni stra cji). W dal szej czę ści po sie dze nia
Se na tu UAM rek tor i pro rek to rzy
przed sta wi li ze bra nym waż ne z punk -
tu wi dze nia uczel ni ko mu ni ka ty. Na -
stęp nie prof. Je rzy Lis prze ka zał in for -
ma cję o pra cach Ra dy Głów nej Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go, a prof. Ma -
ria Zió łek zre fe ro wa ła spra woz da nie
z dzia łal no ści Ra dy ds. Ja ko ści Kształ -
ce nia w ro ku 2012. W cza sie ob rad Se -
nat UAM pod jął uchwa ły: w spra wie
zgod no ści Re gu la mi nu Sa mo rzą du
Dok to ran tów z usta wą i sta tu tem;
w spra wie utwo rze nia no wych spe cjal -
no ści stu diów (na Wy dzia le Na uk Spo -
łecz nych na kie run ku „fi lo zo fia”
na stu diach pierw sze go stop nia two -
rzy się no wą spe cjal ność „Za rzą dza nie
wie dzą”); zmie nia ją cą uchwa łę
nr 328/2011/2012 Se na tu UAM
z dnia 28 ma ja 2012 r. w spra wie licz -
by stu den tów stu diów sta cjo nar nych
na po szcze gól nych kie run kach stu -
diów w ro ku aka de mic kim 2012/2013.
Pod czas po sie dze nia Se na tu UAM
dzie kan Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for -
ma ty ki prof. Je rzy Ka czo row ski przed -
sta wił wnio sek Wy dzia łu Ma te ma ty ki

i In for ma ty ki w spra wie wszczę cia po -
stę po wa nia o nada nie ty tu łu dok to ra
ho no ris cau sa UAM pro fe so ro wi Béli
Bol lobáso wi, wy bit ne mu ma te ma ty -
ko wi wę gier skie mu. Se nat UAM wy -
ra ził opi nię w spra wie mia no wa nia
na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne -
go: prof. dr hab. Han ny Kóčki -Krenz,
prof. dr. hab. Sta ni sła wa Jan ko wia ka,
prof. dr. hab. Ta de usza Żu chow skie go,
prof. dr hab. Iwo ny Chrza now skiej
oraz prof. dr hab. Ma rii Zmier czak.
W dal szej czę ści ob rad dzie kan Wy -
dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji prof. Ro -
man Bu dzi now ski przed sta wił wnio -
sek o przy zna nie Me da lu za Za słu gi
dla UAM doc. dr. Ole go wi Ko sin skie -
mu, za stęp cy dy rek to ra In sty tu tu Pra -
wa Pań stwo we go Uni wer sy te tu w Ir -
kuc ku. Pod czas po sie dze nia omó wio -
ne zo sta ły kwe stie wy ga śnię cia man -
da tu Mar ty Grusz czyń skiej – do tych -
cza so wej prze wod ni czą cej Par la men -
tu Sa mo rzą du Stu den tów UAM w Se -
na cie UAM oraz po wo ła nia Mi cha ła
Mi ko łaj cza ka – przed sta wi cie la Par la -
men tu Sa mo rzą du Stu den tów UAM
w skład Ko mi sji ds. Bu dże tu i Fi nan -
sów. Na stęp nie Se nat UAM pod jął
uchwa ły: w spra wie wy ra że nia zgo -
dy na prze bu do wę bu dyn ku „ko sza -
row ca” przy al. Nie pod le gło ści 53
w Po zna niu dla po trzeb na uko wo -
-dy dak tycz nych UAM; w spra wie
wy ra że nia zgo dy na prze bu do wę,
roz bu do wę i nad bu do wę wej ścia
głów ne go do Col le gium No vum
UAM; w spra wie wy ra że nia zgo dy
na prze bu do wę bu dyn ku po Wy -
dzia le Che mii UAM przy ul. Grun -
waldz kiej 6 – etap I; w spra wie sprze -
da ży przez UAM pra wa wła sno ści
bu dyn ku, po ło żo ne go w Po zna niu
przy uli cy Sło wac kie go 20; w spra wie
zrze cze nia się przez UAM pra wa
użyt ko wa nia wie czy ste go grun tu
i sprze da ży wła sno ści bu dyn ku
w Słu bi cach,; w spra wie wy ra że nia
zgo dy na zwięk sze nie środ ków fi -
nan so wych na wy na gro dze nia dla
na uczy cie li aka de mic kich oraz pra -
cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la -
mi aka de mic ki mi Wy dzia łu Bio lo gii
i Wy dzia łu Na uk Po li tycz nych
i Dzien ni kar stwa z do cho dów wła -
snych w ro ku 2013. Wgląd w uchwa -
ły Se na tu UAM moż li wy bę dzie
na stro nie www.amu.edu.pl oraz
w Rek to ra cie (po kój 107).

opr. Do mi ni ka Na roż na

◗ Ka te dra Skan dy na wi sty ki UAM, Cen trum
Kul tu ry Za mek oraz Ko ło Sym pa ty ków Fin -
lan dii POHJOLA dzia ła ją ce przy In sty tu cie
Ję zy ko znaw stwa zor ga ni zo wa li pierw szą edy -
cję fe sti wa lu „Po ra na Skan dy na wię”. W od -
sło nie mar co wej od był się sze reg po ka zów fil -
mo wych, warsz ta tów oraz wy kła dów o te ma -
ty ce skan dy naw skiej. By ły warsz ta ty kuch ni
fiń skiej, lek cja ję zy ka fa rer skie go oraz wy kład
na te mat ko biet w sa gach is landz kich. Ha sło
prze wod nie te go rocz nej „Po ry na Skan dy na -
wię” to „Dziew czy ny, wiedź my, sio stry: ko bie -
ty w kul tu rze Skan dy na wii”. 

◗Kon fe ren cja pt. „Kon ku ren cja na ryn ku ga -
zu. Uwa run ko wa nia praw ne” od by ła się
w dniach 6-7 mar ca na Wy dzia le Pra wa i Ad -
mi ni stra cji UAM. Wej ście w ży cie no wych re -
gu la cji, w tym pra wa ga zo we go, mi mo że two -
rzy szan sę roz wo ju ryn ku ga zu, to już dziś wy -
wo łu je oba wy co do wła ści we go funk cjo no -
wa nia te go ryn ku we wszyst kich je go wy mia -
rach. Z te go po wo du w Za kła dzie Pu blicz ne -
go Pra wa Go spo dar cze go na Wy dzia le Pra wa
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Konferencja naukowa 
„Kobieta i kobiecość. 
Gender w dyskursie prawniczym” 

Praw ni cze Ko ło Na uko we Gen der na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni -
wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu ser decz nie za pra sza do wzię -
cia udzia łu w ogól no pol skiej kon fe ren cji na uko wej „Ko bie ta i ko bie cość. Gen -
der w dys kur sie praw ni czym” pod ho no ro wym pa tro na tem Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich, prof. dr hab. Ire ny Li po wicz. Pa tro nat me ry to rycz ny ob ję ło
Biu ro Pro jek to we Pro gra mu Na ro dów Zjed no czo nych ds. Roz wo ju (UNDP)
w Pol sce, jed nej z 177 jed no stek UNDP na świe cie. Or ga ni zo wa na kon fe -
ren cja ma na ce lu przed sta wie nie pro ble ma ty ki praw ko biet i pró bę zde fi -
nio wa nia miej sca teo rii gen der w dys kur sie praw ni czym, po nie waż w dal szym
cią gu po wszech ne jest ste reo ty po we po strze ga nie ról spo łecz nych przy pi sy -
wa nych ko bie tom i męż czy znom. Kon fe ren cja od bę dzie się 6 kwiet nia 2013 r.
w sa li Al fa w Col le gium Iu ri di cum No vum w Po zna niu, al. Nie pod le gło ści 53.
Za chę ca my do od wie dze nia na szej stro ny in ter ne to wej: http://www.fa ce bo -
ok.com/pkn gen der 

Ogól no pol ska Kon fe ren cja 
„In fra struk tu ra i ochro na śro do wi ska 
w sek to rze ener ge tycz nym”

Eu ro pej skie Sto wa rzy sze nie Stu den tów Pra wa ELSA Po znań ser decz nie za -
pra sza do udzia łu w Ogól no pol skiej Kon fe ren cji „In fra struk tu ra i ochro na śro -
do wi ska w sek to rze ener ge tycz nym”, któ ra od bę dzie się w Po zna niu
w dniach 16-17 kwiet nia 2013 ro ku. 

Za kres me ry to rycz ny kon fe ren cji kon cen tru je się na roz bu do wie in fra struk -
tu ry ener ge tycz nej oraz ochro nie śro do wi ska w sek to rze ener ge tycz nym.
Wśród po ru szo nych te ma tów nie za brak nie pro ble ma ty ki praw nej i go spo -
dar czej oraz kwe stii tech no lo gicz nych. Oprócz pre lek cji za pro szo nych go ści
or ga ni za to rzy prze wi du ją roz bu do wa ną część dys ku syj ną, pod czas któ rej każ -
dy z uczest ni ków bę dzie mieć oka zję wy po wie dzieć się na te ma ty po ru sza ne
pod czas po szcze gól nych pa ne li dys ku syj nych. Pro jek ta mi to wa rzy szą cy mi
kon fe ren cji bę dą tra dy cyj ne już Tar gi Pra cy, pod czas któ rych przed sta wi cie -
le bran ży praw ni czej i ener ge tycz nej przed sta wią stu den tom i mło dym praw -
ni kom moż li wo ści ka rie ry w swo ich kan ce la riach i przed się bior stwach, a tak -
że Kon kurs na Wy stą pie nie pod czas Kon fe ren cji, któ re go na gro dą głów ną bę -
dzie moż li wość wzię cia udzia łu w Kon fe ren cji w cha rak te rze pre le gen ta. Szcze -
gó ły kon fe ren cji moż na zna leźć na na szych stro nach: http://www.in fra struk -
tu ra -sro do wi sko.pl, www.ry nek -ener ge tycz ny.pl. 

i Ad mi ni stra cji UAM oraz w Ko le Na uko wym
Pra wa Ener ge tycz ne go i Re gu la cji Sek to ro wej
po wsta ła ini cja ty wa, aby w gro nie spe cja li stów
dys ku to wać o przy szło ści ryn ku ga zu w Pol -
sce. Spo tka nie to przy czy ni ło się nie tyl ko
do lep sze go po zna nia i zro zu mie nia pro ce sów,
za cho dzą cych na otwie ra ją cym się ryn ku pa -
liw ga zo wych, ale sta ło się tak że do brą oka zją
do wy mia ny po glą dów i do świad czeń mię dzy
przed sta wi cie la mi na uki, ad mi ni stra cji pu -
blicz nej oraz biz ne su.

◗ 7 mar ca o go dzi nie 11: 00 w Sa li Ko lum -
no wej Sej mu RP od by ła się kon fe ren cja pt.
„Ko bie ca stro na ży cia. Prze strzeń pu blicz -
na i prze strzeń pry wat na” zor ga ni zo wa -
na w Sej mie RP przez Par la men tar ną Gru pę
Ko biet i Wy dział Na uk Po li tycz nych i Dzien -
ni kar stwa UAM pod pa tro na tem mar szał ka
Sej mu RP, Ewy Ko pacz. 

◗Biu ro Peł no moc ni ka Rek to ra ds. Stu den tów
Nie peł no spraw nych oraz Zrze sze nie Ad Astra
ser decz nie za pra sza ją na wy jaz do we warsz ta -
ty i tre nin gi umie jęt no ści spo łecz nych. Pla no -
wa ne warsz ta ty od bę dą się w kwiet niu 2013
ro ku w Mrze ży nie. W trak cie po by tu uczest -
ni cy bę dą mo gli ko rzy stać z za ple cza spor to -
we go ośrod ka. Or ga ni za to ra mi są Fun da cja
im. Kró lo wej Pol skiej św. Ja dwi gi  i Miej ski
Ośro dek Po mo cy Ro dzi nie w Po zna niu.

◗ Re pre zen ta cja Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni -
stra cji UAM zo sta ła za kwa li fi ko wa -
na do udzia łu w mię dzy na ro do wym pro jek -
cie Mo del In ter na tio nal Cri mi nal Co urt Uni -
ver si ty, or ga ni zo wa nym przez The Kre isau -
-In i tia ti ve, Fun da cję Krzy żo wa dla Po ro zu -
mie nia Eu ro pej skie go / Sti ftung Kre isau oraz
Fun da cję Re mem bran ce, Re spon si bi li ty and
Fu tu re. Pro jekt jest re ali zo wa ny w mar cu
w Ber li nie i w Krzy żo wej, ma cha rak ter kon -
kur so wy i obej mu je udział w mię dzy na ro do -
wych warsz ta tach do ty czą cych funk cjo no wa -
nia Mię dzy na ro do we go Try bu na łu Kar ne go
oraz sy mu la cję roz pra wy przed owym Try bu -
na łem. W pro jek cie bie rze udział 50 stu den -
tów wy dzia łów pra wa z Eu ro py, Ame ry ki Pół -
noc nej, Po łu dnio wej oraz Azji. Pol skę re pre -
zen tu je gru pa pię ciu stu den tów z na sze go uni -
wer sy te tu oraz czte ro oso bo wa re pre zen ta cja
Uni wer sy te tu War szaw skie go. W skład re pre -
zen ta cji UAM wcho dzą: Ma ciej Ben der -
ski – ka pi tan ze spo łu, Ja kub Bem, Mi chał Ku -
ba nek, Pau li na Kur nic ka, Ma ciej Woj cie chow -
ski. Opie kę me ry to rycz ną nad ze spo łem ob -
jął kie row nik Za kła du Po stę po wa nia Kar ne -
go prof. Pa weł Wi liń ski. Wię cej na stro nie
http://www.mo del -icc.org.

opr. mdz

POD NASZYM
PATRONATEM

ŻYCIE UNIWERSYTECKIE
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Uczest ni cy dys ku sji wska za li
na ro lę uczel ni wio dą cych
oraz PWSZ-tów w ich re gio -

nach, a w szcze gól no ści w sub re gio -
nach oraz na po trze bę roz wo ju re la -
cji uczel ni z pra co daw ca mi, sa mo rzą -
da mi i in ny mi uczel nia mi w re gio nie.
Przed sta wi cie le sa mo rzą du za pro po -
no wa li zwięk sze nie za kre su wpły wu
urzę dów mar szał kow skich na PWSZ,
ze wzglę du na lep sze roz po zna nie po -
trzeb re gio nów przez sa mo rzą dy niż
rząd cen tral ny. W tym kon tek ście
roz wa że nie moż li wo ści po łą cze nia re -
gio nal nych uczel ni z sa mo rzą da mi
w dro dze fi nan so wej i nad zor czej jest
kwe stią wy ma ga ją cą dal szej otwar tej
dys ku sji w tych re gio nach, w któ rych
ist nie je ta kie za in te re so wa nie. Opty -
mal ną dro gę roz wo ju uczel ni re gio -
nal nych sta no wi ło by ich ukie run ko -
wa nie na stu dia I stop nia oraz wyż szą
edu ka cję za wo do wą. Stu den ci z aspi -
ra cja mi dal sze go kształ ce nia kon ty -
nu owa li by na ukę na uczel niach aka -
de mic kich. 

Pod czas dys ku sji wska za no rów -
nież na nie jed no znacz ność po ję cia
uczel ni re gio nal nej, któ ra mo że ozna -
czać za rów no od dzia ły wa nie uczel ni
na re gio nal nych in te re sa riu szy, ale
tak że spe cy ficz ne ukie run ko wa nie
uczel ni, jak np. PWSZ, któ re wła śnie
kształ cą stu den tów dla re gio nu
i zgod nie z je go sze ro ko po ję ty mi po -
trze ba mi. 

Dys ku tan ci zwró ci li uwa gę na pro -
ble my ze wnętrz ne ma ją ce prze ło że -
nie na uczel nie, szcze gól nie niż de -
mo gra ficz ny oraz prze in we sto wa nie
w in fra struk tu rę. Niż de mo gra ficz ny
mo że w przy szło ści za chę cić do łą cze -
nia się uczel ni, co by ło by dzia ła niem
po zwa la ją cym unik nąć ich li kwi da cji
w sy tu acji bar dzo ni skiej licz by stu -
den tów. 

Se mi na rium by ło punk tem wyj ścia
do dal szej dys ku sji, któ ra bę dzie się
to czyć w gre miach rzą do wych oraz
sa mo rzą do wych.

Ma te riał z Kan ce la rii Pre zy den ta RP

Stu denc ki No bel 2013 to już 4.
edy cja kon kur su or ga ni zo wa ne -
go przez Nie za leż ne Zrze sze nie

Stu den tów, któ ry ma na ce lu pro pa -
go wa nie wyż szej edu ka cji po przez
na gra dza nie i pro mo wa nie naj zdol -
niej szych stu den tów w Pol sce. Chce -
my pro mo wać ak tyw nych stu den tów
oraz uła twić im kon takt z po ten cjal -
ny mi pra co daw ca mi, któ rzy bar dzo
chęt nie wspie ra ją na szą ini cja ty wę.
Stu denc ki No bel cie szy się bar dzo du -
żym uzna niem, o czym świad czą pa -
tro na ty licz nych in sty tu cji i osób ży -
cia pu blicz ne go z mi ni strem na uki
na cze le. 

W kon kurs an ga żu ją się stu den ci
z ca łe go kra ju, któ rzy pod le ga ją
wstęp nej oce nie pod czas eta pów
uczel nia nych. Kan dy da tów do otrzy -
ma nia No bla we ry fi ku ją au to ry te ty
śro do wi ska aka de mic kie go na naj -

więk szych pol skich uczel niach. Naj -
lep si tra fia ją do eta pów re gio nal nych,
a ich lau re aci wal czą już o try umf
na szcze blu ogól no pol skim. Na uro -
czy stej ga li w War sza wie zo sta ją po -
nad to wy ło nie ni lau re aci bran żo wi
w ta kich dzie dzi nach, jak na uki ści -
słe, hu ma ni stycz ne, czy sztu ka. 

Szcze gó ło we in for ma cje o kon kur -
sie, re gu la min oraz wa run ki uczest -
nic twa znaj du ją się na stro nie in ter -
ne to wej Stu denc kie go No bla. Pierw -
szym kro kiem dla wszyst kich chcą -
cych roz po cząć ry wa li za cję jest wy -
peł nie nie for mu la rza zgło sze nio we -
go.  Za pi sy za czy na ją się 1 mar ca i bę -
dą trwać do koń ca mie sią ca. Na zwy -
cięz ców każ de go z eta pów cze ka ją
atrak cyj ne na gro dy rze czo we. Za pra -
sza my do śle dze nia ak tu al no ści na te -
mat kon kur su na Fa ce bo oku Stu -
denc kie go No bla.

Se mi na rium „Uczel nie i ich re gio ny” 
w Pa ła cu Pre zy denc kim

W czwar tek 28 lu te go se kre tarz sta nu KPRP
Ol gierd Dzie koń ski i do rad ca pre zy den ta RP
Ma ciej Ży licz mo de ro wa li se mi na rium „Uczel -
nie i ich re gio ny”, przy go to wa ne w ra mach cy -
klu se mi na riów eks perc kich o szkol nic twie
wyż szym. Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go re pre zen to wa ła pod se kre tarz sta nu
MNiSW prof. Da ria Li piń ska -Na łęcz. Pre zen ta -
cje wy gło si li pod se kre tarz sta nu prof. Da ria Li -
piń ska -Na łęcz, rek tor PWZS w Tar no wie prof.
Sta ni sław Ko mor nic ki, rek tor UJ prof. Woj ciech
No wak, rek tor ZUT w Szcze ci nie prof. Wło dzi -
mierz Kier no życ ki, wi ce mar sza łek wo je wódz -
twa wiel ko pol skie go To masz Bu gaj ski, 
rek tor UAM  prof. Bro ni sław Mar ci niak,
oraz przed sta wi cie le am ba sa dy Fran cji.

Dla ko go 

Już niedługo rusza ogólnopolski
konkurs na najlepszego studenta
w Polsce. By przystąpić do rywalizacji
wystarczy średnia minimum 4.0 i bycie
aktywnym naukowo oraz społecznie.
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Pro jekt jest no wa tor ską ini cja ty wą
skie ro wa ną do stu den tów I i II r.
stu diów pierw sze go stop nia
(men to ro wa ni) oraz do stu den -
tów I i II r. dru gie go stop nia, dok -

to ran tów i ab sol wen tów (men to rzy). Mi sją
prze wod nią pro gra mu jest wspar cie men to -
rów i men to ro wa nych w efek tyw nym roz wo -
ju aka de mic kim, oso bi stym i za wo do wym
po przez or ga ni za cję płasz czy zny po zwa la ją -
cej na wy mia nę do świad czeń, po bu dza nie
wła sne go po ten cja łu oraz ucze nie się z za sto -
so wa niem me tod ak tyw nych i wy kra cza ją -
cych po za edu ka cję for mal ną.

Men to ring po zwa la na przy ję cie in nej per -
spek ty wy oraz in ne go spo so bu po strze ga nia
wy bra nych sy tu acji. Men to ro wa ni ma ją moż -
li wość spoj rze nia na swo je ce le z punk tu wi -
dze nia star sze go stu den ta lub ab sol wen ta.
Dzię ki in ten syw nej pra cy i wspar ciu ze stro -
ny men to ra, zy sku ją prze strzeń do ob ser wo -
wa nia sie bie. Zdo by wa ją no wą wie dzę i kom -
pe ten cje. Są rów nież kon fron to wa ni z wła sną
wi zją sie bie po stu diach, ze swo imi wy bo ra -
mi, za in te re so wa nia mi i dzia ła nia mi. Ce lem
wspól nej pra cy jest pod nie sie nie wia ry we
wła sne moż li wo ści oraz ukształ to wa nie po -
sta wy otwar to ści na po ja wia ją ce się szan se
i moż li wo ści w trak cie stu diów, a tak że do star -
cze nie wie dzy, jak z nich sko rzy stać. Na to -
miast men to rzy do strze ga ją mno gość po trzeb

i dą żeń, przed któ ry mi sto ją na po cząt ku swo -
jej dro gi za wo do wej. Ma ją oka zję za sto so wa -
nia po sia da nej wie dzy w no wym kon tek ście,
do sko na ląc umie jęt no ści men tor skie, przy -
dat ne i wy so ce ce nio ne na ryn ku pra cy. Zma -
ga ją się rów nież z ko niecz no ścią po dą ża nia
za po trze ba mi men to ro wa nych oraz wspar -
cia w roz wią zy wa niu ich spe cy ficz nych pro -
ble mów. 

W pro jek cie uczest ni cy spo ty ka ją się w pa -
rach: men tor – men to ro wa ny i wspól nie pra -
cu ją nad in dy wi du al nym ce lem men to ro wa -
ne go, któ ry ma zwią zek z je go za in te re so wa -
nia mi i aspi ra cja mi. Ce le młod szych stu den -
tów do ty czą za zwy czaj zdo by cia do świad cze -
nia w for mie prak tyk / sta ży, re ali za cji in te -
re su ją ce go pro jek tu czy przy go to wa nia się
do wy jaz du za gra nicz ne go.

Uczest ni cy, za po mo cą okre ślo nej pro ce du -
ry, zo sta li tak do sie bie do pa so wa ni, aby łą czy -
ły ich wspól ne ob sza ry za in te re so wań, po dob -
ny spo sób pra cy i ce chy oso bo wo ści. Uda ny
do bór sta no wi nie zbęd ny ele ment, aże by oso -
by w pa rach czu ły się do brze w kon tak cie ze
so bą i mo gły wza jem nie za spo ko ić swo je po -
trze by. Re la cja ma cha rak ter part ner ski, opie -
ra się na wza jem nym za ufa niu, zro zu mie niu
oraz em pa tii. Spo tka nia in dy wi du al ne z men -
to ra mi od by wa ją się za zwy czaj co 4 ty go dnie
i trwa ją śred nio dwie / trzy go dzi ny, za leż nie
od in dy wi du al nych pre fe ren cji. 

Po nad to men to rzy mo gą uży wać na rzę dzi,
z któ ry mi są za po zna wa ni pod czas warsz ta -
tów w trak cie re ali za cji pro gra mu men tor skie -
go. Te ma ty ka spo tkań szko le nio wych oscy lu -
je wo kół mo ty wa cji, roz wo ju umie jęt no ści
men tor skich czy stra te gii bu do wa nia ka rie ry
za wo do wej. Na to miast warsz ta ty dla men to -
ro wa nych do ty czą przede wszyst kim ana li zy
sła bych i moc nych stron, efek tyw nej re ali za -
cji ce lów czy sku tecz nej au to pre zen ta cji. Spo -
tka nia szko le nio we sta no wią in te gral ny ele -
ment wspar cia dla uczest ni ków pro jek tu oraz
są pro wa dzo ne przez pro fe sjo nal nych tre ne -
rów, spe cja li zu ją cych się w co achin gu oraz
men to rin gu. War to ścią do da ną w pro gra mie
jest tu to ring, czy li in dy wi du al ne kon sul ta cje
z tu to rem – psy cho lo giem, co achem czy do -
rad cą za wo do wym. Pod czas spo tkań men -
to rzy oraz men to ro wa ni mo gą do ko nać kon -
sul ta cji swo je go pla nu dzia ła nia, prze dys ku -
to wać wy bra ne ce le, uzy skać po moc w po ja -
wia ją cych się pro ble mach oraz sko ry go wać
do ku men ty apli ka cyj ne i uzy skać po ra dę dot.
przy go to wa nia pre zen ta cji wła snej oso by.

Szcze gó ło we in for ma cje na te mat Stu denc -
kiej Aka de mii Men to rin gu moż na uzy skać
w Biu rze Ka rier UAM, na stro nach in ter ne to -
wych: www.men to ring.amu.edu.pl, www.fa ce -
bo ok.pl/StudenckaAkademiaMentoringu oraz
pod ad re sem e -ma il: men tor@amu.edu.pl. 

Ka ta rzy na Ba na szak 

Pierw szy pro gram men tor ski 
na po znań skich uczel niach

Trwa pilotażowa edycja projektu
Studencka Akademia Mentoringu,
realizowanego przez Biuro Karier
UAM w Poznaniu. Program
mentorski potrwa do maja 2013 r.
i obejmuje Wydział Studiów
Edukacyjnych oraz Wydział Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa
UAM.
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Wy dział Fi zy ki – Kon rad Kap cia
Przy go to wu je pra cę dok tor ską pod kie row nic twem prof. Sta ni -

sła wa Ro basz kie wi cza do ty czą cą róż nych wpły wów upo rząd ko -
wa nych od dzia ły wań elek tro no wych w ma te ria łach skon den so -
wa nych”. Jest współ au to rem kil ku na stu pu bli ka cji, w tym po -
nad dzie się ciu o za się gu mię dzy na ro do wym.

Wy dział Fi zy ki – An na Dyr dał
Stu dent ka IV ro ku stu diów dok to ranc kich na Wy dzia le Fi zy ki

UAM. Przy go to wu je pra cę dok tor ską w Za kła dzie Fi zy ki Me zo -
sko po wej pod kie row nic twem prof. Jó ze fa Bar na sia, któ rej te -
ma tem jest spi no wy efekt Hal la. Jest współ au tor ką je de na stu pu -
bli ka cji, któ re uka za ły się w cza so pi smach z li sty fi la del fij skiej.. Jest
lau re at ką trzech na gród i trzech sty pen diów za wy bit ne osią gnię -
cia w na uce. 

Wy dział Che mii – Jo an na Ka ra sie wicz
Jest stu dent ką IV ro ku stu diów dok to ranc kich na Wy dzia le Che -

mii UAM, a pro mo to rem jej roz pra wy dok tor skiej, za ty tu ło wa nej
„Flu oro kar bo funk cyj ne związ ki krze mo or ga nicz ne ja ko pre kur -
so ry ma te ria łów sil nie hy dro fo bo wych” jest prof. Hie ro nim Ma -
cie jew ski. Wy ni ki jej in no wa cyj nych prac zo sta ły za pre zen to wa -
ne w pu bli ka cjach za gra nicz nych, kra jo wych, w po sta ci dwu na stu
zgło szeń.

Wy dział Che mii – Ka ta rzy na Sta wic ka
Stu dent ka III ro ku stu diów dok to ranc kich na Wy dzia le Che mii

UAM. W swo jej pra cy dok tor skiej, re ali zo wa nej pod kie row nic twem
prof. Ma rii Zió łek, do ty czą cej sil nie kwa so wych ka ta li za to rów ba -
zu ją cych na tlen kach me ta li, krze mion ce i me ta lo krze mia nach, zaj -
mu je się ich pre pa ra ty ką, cha rak te ry sty ką oraz ich za sto so wa niem
w pro ce sie es try fi ka cji z udzia łem gli ce ro lu. Wy ni ki jej ba dań by ły
pre zen to wa ne m.in. w pu bli ka cjach za gra nicz nych o łącz nym wskaź -
ni ku Im pact Fac tor = 15,7, pu bli ka cjach kra jo wych oraz pod czas
kil ku na stu kon fe ren cji za gra nicz nych i kra jo wych.

Wy dział Che mii – Pau li na Rech nia
Stu dent ka III ro ku stu diów dok to ranc kich na Wy dzia le Che mii,

pra cę swą pi sze pod kie row nic twem prof. Mie czy sła wa Ko złow skie -
go. Te ma tem jej ba dań jest po ten cjal ne za sto so wa nie mo dy fi ko wa -
nych wę gli ak tyw nych ja ko ka ta li za to rów w pro ce sach otrzy my wa -
nia pa liw sil ni ko wych i eko lo gicz nych do dat ków do nich: bio die -
sla i środ ków prze ciw stu ko wych. Wy ni ki do tych cza so wych ba dań
sta no wi ły pod sta wę sze ściu pu bli ka cji za gra nicz nych i zo sta ły za -
pre zen to wa ne na kon fe ren cjach kra jo wych i mię dzy na ro do wych.

Wy dział Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa – Łu kasz Scheffs 
Dok to rant IV ro ku stu diów dok to ranc kich na kie run ku na uki

o po li ty ce. Łu kasz Scheffs pi sze pra cę na te mat ko lek ty wi zmu i in -
dy wi du ali zmu, któ re sta no wią punkt od nie sie nia w ba da niu pre -
fe ren cji wy bor czych na prze strze ni ostat nich dzie się ciu lat.

Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji – Ma ciej Kieł bow ski
Jed nym z na gro dzo nych sty pen dy stów Ma ciej Kieł bow ski, któ -

ry przy go to wu je roz pra wę dok tor ską po świę co ną za gad nie niu
bez po śred nie go sto so wa nia prze pi sów kon sty tu cji, przede wszyst -
kim sto so wa nia tzw. wy ro ków in ter pre ta cyj nych w orzecz nic twie
są dów ad mi ni stra cyj nych. Pi sze ją pod kie run kiem prof. Ro ma -
na Hau se ra. 

Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji – Fi lip Bal ce rzak 
Fi lip Bal ce rzak, pi sze pra cę pt.: In ve stor – sta te ar bi tra tion and hu -

man ri ghts. Ce lem ba dań pro wa dzo nych przez Fi li pa Bal ce rza ka jest
zna le zie nie od po wie dzi na py ta nie, czy i w ja ki spo sób pra wa czło -
wie ka mo gą zna leźć za sto so wa nie w ar bi tra żu in we sty cyj nym. 

Wy dział Na uk Spo łecz nych – To masz Ża glew ski 
Ra da Fun du szu do ce ni ła rów nież bo ga ty do ro bek pu bli ka cji

To ma sza Ża glew skie go. Ce lem pro wa dzo nych przez nie go ba dań
jest ana li za po szcze gól nych ob sza rów po pkul tu ry pod ką tem prze -
mian eko no micz nych, tech no lo gicz nych i par ty cy pa cyj nych. Pi -
sze pra cę dok tor ską pt.: Kul tu ra post fil mo wa ja ko prze strzeń par -
ty cy pa cji użyt kow ni ków me diów kon wer gent nych pod opie ką prof.
Woj cie cha Chy ły. 

Wy dział Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych – Ra do sław Bul 
Ko lej nym na gro dzo nym sty pen dy stą jest Ra do sław Bul, któ ry pi -

sze pra cę pod kie run kiem prof. To ma sza Kacz mar ka na te mat mi -
gra cji wa ha dło wych miesz kań ców aglo me ra cji po znań skiej. Sty pen -
dy sta jest au to rem licz nych pu bli ka cji kra jo wych i za gra nicz nych.

Wy dział Fi li lo gii Pol skiej i Kla sycz nej – To masz Ewer tow ski
Dok to rant pi sze pra cę pod kie run kiem prof. Alek san dra Mi ko -

łaj cza ka pt. La ti ni tas w li te ra tu rze pol skie go i serb skie go ro man ty -
zmu. W roz pra wie za mie rza pod jąć kwe stię dzie dzic twa ła ciń skie -
go w li te ra tu rze ro man ty zmu. 

Wy dział Neo fi lo lo gii – Al do na Zań ko
Dok to rant ka pi sze pra cę pod kie run kiem prof. Ma rii Krysz to -

fiak -Ka szyń skiej pt.: Krót kie for my pro za tor skie we współ cze snej li -
te ra tu rze duń skiej. In ter tek stu al ne stu dium ga tun ku.

Wy dział Bio lo gii – An drzej Ry bak 
Dok to rant pi sze pra cę pod kie run kiem prof. Lu bo mi ry Bur chardt

pt.: Eko lo gia i zmien ność mor fo lo gicz no -mo le ku lar na tak so nów z ro -
dza ju Ulva w eko sys te mach słod ko wod nych Pol ski. Głów nym ce -
lem pra cy dok tor skiej jest oce na zmien no ści ge ne tycz nej i sie dli -
sko wej tak so nów z ro dza ju Ulva z wód słod kich Pol ski oraz wska -
za nie ich po ten cjal nej zdol no ści wskaź ni ko wej. 

Wy dział Hi sto rycz ny – Jan Ga spars 
Dok to rant pi sze pra cę pod kie run kiem prof. Ja na Sku ra to wi cza

pt. Lu dvi co XV – te ner ri mi ani mi no nu men tum? No wy ze spół ar chi -
tek to nicz no -urba ni stycz ny w Nan cy w cza sach kró la Sta ni sła wa Lesz -
czyń skie go a pro blem glo ry fi ka cji oso by wład cy. 

Wy dział Hi sto rycz ny – Pa weł Po lkow ski 
Dok to rant pi sze pra cę pod kie run kiem prof. W. Rącz kow skie go

pt. Sztu ka na skal na ja ko ele ment kra jo bra zu kul tu ro we go Oa zy Da -
chla, na Pu sty ni Za chod niej w Egip cie. Za in te re so wa nia ba daw cze
wią żą się z ar che olo gią pół noc no -wschod niej Afry ki, w szcze gól -
no ści Egip tu i Su da nu. 

STYPENDYŚCI FUNDACJI UAM 

Fundacja UAM wybrała piętnastu doktorantów
z jedenastu wydziałów Uniwersytetu, którzy wykazali
się nowatorstwem metod i kierunków badań
naukowych. To właśnie im przyznano stypendia
naukowe Fundacji. Uroczystość odbyła się 28 lutego
w Auli Lubrańskiego.
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DOKTORANCI:
Konrad Jerzy Kapcia – Wydział Fizyki
Andrzej Marzec – Wydział Nauk Społecznych
Konrad Siekierski – Wydział Historyczny

STUDENCI:
Joanna Bojda – Wydział Historyczny – historia sztuki
Magdalena Boniec – Wydział Historyczny – archiwistyka i etnolingwistyka
Remigiusz Chęciński – MISHiS – prawo
Piotr Chmielewski – Wydział Biologii – ochrona środowiska
Maciej Chyleński – Wydział Historyczny – archeologia
Weronika Erdman – Wydział Biologii – biologia
Łukasz Hajdrych – Wydział Historyczny – historia
Anna Hnatów – Wydział Prawa i Administracji – prawo MISHIS
Paweł Jassem – Wydział Matematyki i Informatyki – informatyka
Łukasz Kalinowski – Wydział Matematyki i Informatyki – matematyka

i informatyka
Piotr Klebieko – Wydział Prawa i Administracji – administracja
Marta Kluszczyńska – MISH – etnologia i etyka
Agata Agnieszka Konczal – Wydział Historyczny – etnologia
Ewelina Krawczyk – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – filologia

klasyczna i polska
Konrad Kubasiewicz – Wydział Chemii – chemia materiałowa 
Krzysztof Kuciński – Wydział Chemii – chemia materiałowa 
Barbara Kulesza-Gulczyńska – MISHiS – filologia polska
Paweł Kwiatkowski – kulturoznawstwo 
Tymoteusz Mądry – MISHiS – prawo
Bartosz Orwat – Wydział Chemii – chemia materiałowa 
Karolina Rosiejka – MISHiS – historia sztuka
Maksymilian Saczywko – Wydział Prawa i Administracji – prawo
Marek Wołyński – Wydział Nauk Społecznych – kulturoznawstwo 
Krzysztof Zawierucha – Wydział Biologii – ekologia i zarządzanie

zasobami przyrody

Przyznano także stypendium rektora I stopnia 
dla najlepszych studentów UAM. 
Otrzymali je:
Jakub Alejski – MISHiS – etnologia i antropologia kulturowa
Karolina Borowiec – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – filologia polska 
Remigiusz Chęciński – MISHiS – prawo
Piotr Chmielewski – Wydział Biologii – ochrona środowiska
Dominika Dębińska – Wydział Nauk Geograficznych

i Geologicznych – gospodarka przestrzenna
Matylda Figlerowicz – MISHiS – filologia hiszpańska
Jakub Godziszewski – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny – edukacja

artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Łukasz Hajdrych – Wydział Historyczny – historia
Anna Hnatów – Wydział Prawa i Administracji – prawo
Aleksandra Hoffmann – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny – edukacja

artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz pedagogika
Jancz Joanna – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – politologia
Anna Maria Janiak – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny – pedagogika
specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz pedagogika
specjalność komunikacja i poradnictwo społeczne

Łukasz Kalinowski – Wydział Matematyki i Informatyki – matematyka
i informatyka

Bazyli Jan Klockiewicz – Wydział Matematyki i Informatyki – matematyka
Marta Kluszczyńska – MISHiS – etnologia i etyka
Natalia Królikowska – Wydział Biologii – ekologia i zarządzanie

zasobami przyrody
Barbara Kulesza-Gulczyńska – MISHiS – filologia polska
Anna Kuleszewicz – Wydział Historyczny – wschodoznawstwo
Paweł Kwiatkowski – MISHiS – kulturoznawstwo
Aleksandra Lubikowska – Wydział Nauk Społecznych – psychologia
Katarzyna Łapot – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny – edukacja

artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. 
Tymoteusz Mądry – MISHiS – prawo
Łukasz Nizio – Wydział Matematyki i Informatyki – matematyka
Przemysław Pela – Wydział Matematyki i Informatyki – matematyka
Mateusz Radziejewski – Wydział Nauk Politycznych

i Dziennikarstwa – stosunki międzynarodowe
Katarzyna Smolińska – Wydział Nauk Politycznych

i Dziennikarstwa – politologia
Agata Staszak – Wydział Nauk Geograficznych

i Geologicznych – geografia
Bartosz Wiśniewski – Wydział Historyczny – etnologia
Sylwia Wodzińska – Wydział Nauk Społecznych – kulturoznawstwo,

specjalność komunikacja międzykulturowa
Krzysztof Zawierucha – Wydział Biologii – ekologia i zarządzanie

zasobami przyrody
Piotr Zdanowicz – Wydział Matematyki i Informatyki – matematyka
Joanna Żabnicka – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – filologia

polska 

Stypendia dla wybitnych
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Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka przyznała stypendia studentom

i doktorantom za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013.

Wśród laureatów jest 27 osób z UAM:
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Po raz pierw szy od by ła się tam Ago ra++,
któ ra jest zwień cze niem trwa ją ce go 90
go dzin kur su Dy plom++. Ini cja ty wa

po wsta ła na po cząt ku ro ku aka de mic kie go
mia ła umoż li wić przy szłym fi lo zo fom lep szy
start w do ro słe ży cie oraz uprak tycz nie nie nie -
co ogól ne go fi lo zo ficz ne go wy kształ ce nia.

Pro jekt jest dzie łem dr Li dii Go dek oraz 
dr. Ma riu sza Szyn kie wi cza.

Wy żej wy mie nie ni są nie tyl ko pro wa dzą -
cy mi, ale rów nież głów ny mi ini cja to ra mi
kur su, któ ry - jak za zna czył w swym prze mó -
wie niu dr Szyn kie wicz – prze rósł ich naj -
śmiel sze ocze ki wa nia je że li cho dzi o me dial -

ność, za an ga żo wa nie uczest ni ków oraz fre -
kwen cję.

Do bra współ pra ca po mię dzy opie ku na mi
a stu den ta mi za owo co wa ła wy da rze niem
na ska lę rzym skiej ago ry  – z tą róż ni cą, że
na nie daw nym spo tka niu wszy scy je go
uczest ni cy by li usa tys fak cjo no wa ni koń co -
wym re zul ta tem, ja kim by ło otrzy ma nie dy -
plo mu za świad cza ją ce go o od by ciu kur su pu -
blic re la tions.

Uro czy stość roz po czął dr Re mi giusz Cie -
siel ski, pro dzie kan ds. stu diów sta cjo nar nych,
a uro czy ste go za mknię cia do ko nał dr Szyn -
kie wicz.

Pod czas spo tka nia za pre zen to wa ne zo sta -
ły efek ty pra cy przy szłych PR-owców  – fil my
pro mu ją ce in sty tut oraz szcze gó ło wa ana li -
za wi ze run ko wa wy bra nych firm.

Dy plom ++ to roz ma ite kur sy, ta kie jak
choć by kurs po zy cjo no wa nia stron, kurs in -
fo bro ker ski oraz wspo mnia ny kurs pu blic re -
la tions. Borys Hudowicz

Wtym cza sie w ca łej Pol sce udzie la ne są bez płat ne po ra dy
praw ne. W ak cji uczest ni czą praw ni cy, po li cjan ci, ale tak że
in sty tu cje po mo cy spo łecz nej, psy cho lo go wie itd. W tym

ro ku po raz dru gi w ob cho dy włą czy ło się Ko ło Na uk Pe nal nych „Iu -
re et fac to”. Na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji UAM zor ga ni zo wa ne
zo sta ły spo tka nia z przed sta wi cie la mi Ko men dy Miej skiej Po li cji oraz
Pro ku ra tu ry Okrę go wej w Po zna niu. De cy zją Ko ła te ma ty ka te go rocz -
nej edy cji Ty go dnia za wę żo na zo sta ła do zwal cza nia prze stępstw nar -
ko ty ko wych. Uczest ni cy spo tkań do wie dzie li się, czym są nar ko ty ki,
jak za cho wu ją się oso by uza leż nio ne, jak rów nież za po zna li się z me -
to da mi wy kry wa nia i zwal cza nia han dlu nar ko ty ka mi. Za pro szo ny
na spo tka nie przed sta wi ciel pro ku ra tu ry wy ja śnił, na czym po le ga spe -
cy fi ka po stę po wań kar nych w spra wach nar ko ty ko wych. Spo rą atrak -
cją był pies po li cyj ny, któ ry po ja wił się na sa li wy kła do wej. Z przed sta -

wio nych w trak cie wy kła du sta ty styk wy ni ka, że po li cjan ci z Ko men -
dy Miej skiej w Po zna niu ma ją naj wyż szą wy kry wal ność w Pol sce, je -
śli cho dzi o prze stęp stwa nar ko ty ko we. Zda rza się, że o suk ce sie ope -
ra cji prze są dza wła śnie obec ność psa tro pi cie la. 

Wzo rem ubie głe go ro ku wy zna czo ne zo sta ły też dy żu ry, w trak cie
któ rych stu den ci pra wa udzie la li po mo cy praw nej oso bom po szko -
do wa nym. Py ta nia do ty czy ły głów nie pro ce du ry za wia do mie nia
o prze stęp stwie. Co zro bić, je śli skra dzio ny zo sta nie port fel, ko go za -
wia do mić i gdzie szu kać po mo cy. 

Ko ło Na uk Pe nal nych „Iu re et fac to” dzia ła na Wy dzia le Pra wa i Ad -
mi ni stra cji UAM i gro ma dzi stu den tów III, IV i V ro ku. Ko or dy na to -
rem dzia łań Ko ła jest prof. Pa weł Wi liń ski, kie row nik Ka te dry Po stę -
po wa nia Kar ne go. Nad Ty go dniem pa tro nat ob ję ły Ra dio Mer ku ry,
Ra dio Afe ra, por tal dlaStudenta.pl oraz Ży cie Uni wer sy tec kie.  mz

Ty dzień Po mo cy Oso bom 
Po krzyw dzo nym Prze stęp stwem 

Lepszy start – Dyplom++

W pierwszy dzień marca na Wydziale Nauk Społecznych UAM miało miejsce bardzo
ważne dla przyszłych absolwentów owego wydziału wydarzenie.
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Ogólnopolski Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem organizowany jest z inicjatywy Ministerstwa
Sprawiedliwości od 2000 roku. Od początku idea ta związana jest
z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem
Ofiar Przestępstw. 

Pies Harry z brygady antynarkotykowej
zaprezentował się uczestnikom

FO
T.

 M
A

RE
K 

H
O

ŁO
W

IE
CK

I



N A S Z  U N I W E R S Y T E T PERSPEKTYWY

m a r z e c  2 0 1 3  |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E  |  1 1

Pa nie pro fe so rze, dłu go trwa łe sta ra nia
opła ci ły się – In sty tut Kul tu ry Eu ro pej skiej
w Gnieź nie osią gnął ko lej ny, zna czą cy po ziom
swo je go roz wo ju. 

Tak, za spra wą de cy zji Mi ni ster stwa Na -
uki i Szkol nic twa Wyż sze go, na da ją cej nam
upraw nie nie do sa mo dziel ne go pro wa dze nia
kie run ku stu diów o na zwie „ko mu ni ka cja eu -
ro pej ska”, In sty tut sta je się pod sta wo wą jed -
nost ką uni wer sy te tu. Prze kła da jąc to na ję zyk
bar dziej zro zu mia ły, In sty tut Kul tu ry Eu ro -
pej skiej sta je się in sty tu tem na pra wach wy -
dzia łu. Ozna cza to, że uzy sku je my te upraw -
nie nia, któ re przy pi sa ne są wy dzia ło wi. Nie
bę dzie co praw da dzie ka na, In sty tu tem kie ro -
wał bę dzie dy rek tor, ale wy ła nia ny dro gą wy -
bo rów (obec nie dy rek to ra mia nu je rek tor);

po dob nie jak dzie ka ni wy dzia łów, „z klu cza”
wcho dził bę dzie w skład człon ków Se na tu
UAM. Ra dę In sty tu tu na to miast sta no wić bę -
dą wszy scy sa mo dziel ni pra cow ni cy oraz wy -
ła nia ni dro gą wy bo rów przed sta wi cie le ad -
iunk tów, stu den tów i pra cow ni ków nie bę dą -
cych na uczy cie la mi aka de mic ki mi (bi blio te -
ka, ad mi ni stra cja i ob słu ga). 

Kie dy In sty tut otrzy mał tę wia do mość?
De cy zja Mi ni ster stwa jest da to wa na na 12

lu te go, do nas do tar ła kil ka dni póź niej. Na jej
pod sta wie, IKE wcho dzi w okres przej ścio wy,
któ rym jest bie żą cy se mestr. W je go trak cie
mu si my do peł nić ko niecz nych wa run ków
for mal nych, to jest przede wszyst kim prze pro -
wa dzić wy bo ry. Zgod nie z obo wią zu ją cą pro -
ce du rą, ko mi sję wy bor czą dla no wej jed nost -
ki, a ta ki sta tus osią ga IKE, po wo łu je Se nat, co
za pew ne sta nie się na je go naj bliż szym po sie -
dze niu. Praw do po dob nie w kwiet niu lub
w pierw szej po ło wie ma ja ko mi sja prze pro -
wa dzi wy bo ry dy rek to ra, a w na stęp nych ty -
go dniach przed sta wi cie li ad iunk tów, stu den -
tów i pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la -
mi aka de mic ki mi do Ra dy In sty tu tu. No wa
jed nost ka pod sta wo wa, czy li In sty tut Kul tu -
ry Eu ro pej skiej na pra wach wy dzia łu, for mal -
nie za ist nie je z dniem 1 wrze śnia 2013 ro ku.
Przed na mi więc jesz cze kil ka mie się cy przy -
go to wań, ale jest to czas dla nas przy jem ny.

Jak na tej zmia nie In sty tut sko rzy sta? Co no -
we go wnie sie to w je go funk cjo no wa nie?

Osią gnię cie sta tu su jed nost ki pod sta wo wej
kosz to wa ło nas czte ry la ta wy tę żo nej pra cy.
Dą ży li śmy do te go z peł ną świa do mo ścią ko -
rzy ści, któ re za tym się kry ją. Pierw sza z nich
to sa mo dziel ność or ga ni za cyj na, na uko wa
i dy dak tycz na. In sty tut Kul tu ry Eu ro pej skiej
pre sti żo wo zy sku je nie zwy kle du żo, bo po zy -
cję nie mal że rów ną po zo sta łym jed nost kom

pod sta wo wym uczel ni, czy li wy dzia łom. Po -
za tym, wraz z prze kształ ce niem za czy na my
pod le gać ry go ro wi pa ra me try za cji, czy li ina -
czej ewa lu acji jed no stek na uko wo -ba daw -
czych. Ma to istot ne zna cze nie, po nie waż
prze kła da się, przy uzy ska niu w mia rę do bre -
go wy ni ku, na środ ki fi nan so we, o któ re moż -
na wów czas za bie gać w mi ni ster stwie. Nie
mó wiąc już o tym, że te jed nost ki, któ re uzy -
ska ją wy so ką oce nę, pre fe ro wa ne są w ran kin -
gach we wnętrz nych uczel ni przy roz dzia le
róż nych „bo nu sów do dat ko wych”. Nie bez
zna cze nia jest rów nież fakt, że po czte rech la -
tach speł nia my ocze ki wa nia – mam na dzie -
ję – śro do wi ska gnieź nień skie go, z wła dza -
mi sa mo rzą do wy mi na cze le. Za ko rze nie nie
się uni wer sy te tu w mie ście tej ran gi co Gnie -
zno sta no wi czyn nik wy róż nia ją cy je na tle in -
nych miast Pol ski. Pa mię taj my, że bu do wa nie
uni wer sy tec kiej pla ców ki w Gnieź nie nie ma
cha rak te ru do raź ne go, jest to pra ca tak że
na rzecz przy szłych po ko leń. My prze mi nie -
my, a uni wer sy tet w Gnieź nie bę dzie trwał.

Co to wszyst ko ozna cza dla stu den tów? Ja -
kie zmia ny?

Po zor nie nic się nie zmie ni. Stu den ci bę dą
stu dio wać tak, jak obec nie. Od czu ją jed nak
in ny spo sób za ła twia nia ich spraw: wszyst ko
na miej scu, w Gnieź nie, już bez po śred nic twa
po znań skich wy dzia łów. No i przede wszyst -
kim na dy plo mie bę dą mie li wy raź nie wy pi -
sa ne, że są ab sol wen ta mi In sty tu tu Kul tu ry
Eu ro pej skiej UAM. Za kła dam, że wpły nie to
za sad ni czo na po głę bie nie ich wię zi z miej -
scem stu dio wa nia. 

A co da lej?
Krok na stęp ny to uzy ska nie pra wa do dok -

to ry zo wa nia. Nie jest to ła twe, ale my ślę, że
na tę dro gę już we szli śmy. Moż li we to jed nak
bę dzie nie wcze śniej, jak za 3-4 la ta. 

28 lu te go w sie dzi bie In sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej UAM pod pi sa no po ro zu -
mie nia do ty czą ce współ pra cy dy dak tycz nej z pię cio ma wiel ko pol ski mi szko -
ła mi: II LO w Swa rzę dzu (kla sa pa tro nac ka), LO Sióstr Ur szu la nek Unii Rzym -
skiej, Pu blicz nym Sa le zjań skim Gim na zjum i Li ceum im. Bło go sła wio nej Piąt -
ki Po znań skiej w Po zna niu, LO im. Jan ka z Czarn ko wa w Czarn ko wie oraz
Gim na zjum im. Ja na Paw ła II w Czer wo na ku. Wła dze UAM re pre zen to wał
prof. Zbi gniew Pi lar czyk, pro rek tor ds. stu denc kich UAM. W uro czy sto ści
uczest ni czy li dy rek to rzy szkół, na uczy cie le po lo ni ści, ko or dy na to rzy współ pra -
cy, a tak że dy rek to rzy IFP. Pod pi sa niu po ro zu mień to wa rzy szy ła roz mo wa o sty -
mu lo wa niu wspól nych dzia łań na rzecz ja ko ści kształ ce nia, o przy go to wy wa -
niu uczniów do stu dio wa nia, a stu den tów – do ak tyw no ści za wo do wej. na

Gnieź nień ski In sty tut na pra wach wy dzia łu

Zbli ża nie szkół i uni wer sy te tu
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Z prof. dr. hab. Leszkiem
Mrozewiczem 
dyrektorem Instytutu 
Kultury Europejskiej 
rozmawia Paweł Brzeźniak
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Wlu tym do rąk czy tel ni -
ków tra fi ła książ ka dr
Jar mi li Kacz ma rek Po -
cząt ki sta ro żyt nic twa
wiel ko pol skie go w ko re -

spon den cji To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk Po -
znań skie go. Współ au to ra mi pu bli ka cji są: dr
Hie ro nim Kacz ma rek i Pa try cja Sil ska. Tom
uka zał się w cy klu „Źró dła do dzie jów Po -
znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk”. To
cie ka we opra co wa nie, opu bli ko wa ne wspól -
nie przez Wy daw nic two PTPN i Mu zeum Ar -
che olo gicz ne, w in te re su ją cej, al bu mo wej sza -
cie gra ficz nej, mo że być lek tu rą dla spe cja li -
stów wie lu dys cy plin: ar che olo gów, mi ło śni -
ków Wiel ko pol ski i jej prze szło ści, ba da czy ję -
zy ka pol skie go, hi sto ry ków, ge ne alo gów, et -
no lo gów, ba da czy men tal no ści, dzie jów in sty -
tu cji po znań skich, w tym Uni wer sy te tu. Przez
mie siąc moż na też by ło w Mu zeum Ar che olo -
gicz nym zwie dzać wy sta wę po świę co ną tej
pu bli ka cji i po cząt kom sta ro żyt nic twa, zor ga -
ni zo wa ną przez Mu zeum Ar che olo gicz ne
i Wy daw nic two PTPN (15 II – 16 III). 

Po my sło daw czy nią i głów ną au tor ką to mu
jest dr Jar mi la Kacz ma rek, a je go hi sto ria za -
czy na się w ro ku 1977. Wte dy to Jar mi la Kacz -
ma rek za czę ła pra cę w Ar chi wum Na uko wym
Mu zeum Ar che olo gicz ne go i w ką cie jed nej
z sal zna la zła skrzy nię, o któ rej za war to ści nikt
nie umiał jej po wie dzieć, bo nikt do niej co

naj mniej od cza su prze pro wadz ki do no we go
gma chu w 1969 r. nie za glą dał. Za czę ła za tem
sa ma stu dio wać po żół kłe i przy ku rzo ne pa -
pie ry i wte dy oka za ło się, że od kry ła, uzna ne
za za gi nio ne w cza sie II woj ny, li sty człon ków
To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk pi sa ne w związ -
ku z róż ny mi spra wa mi. Ko re spon den cja tra -
fi ła do Mu zeum Ar che olo gicz ne go po przez
Dział Przed hi sto rycz ny Mu zeum Wiel ko pol -
skie go wraz z de po zy tem za byt ków ar che olo -
gicz nych Mu zeum im. Miel żyń skich.

Po nie waż li sty by ły moc no pod nisz czo ne,
po sta no wi ła je prze pi sać, by uła twić ich od -
czy ta nie po ten cjal nym czy tel ni kom. Nie ste ty,
z bra ku cza su za ich prze pi sy wa nie za bra ła się
do pie ro ok. 2007–2008 r., kie dy wie dzia ła już,
że nie dłu go prze sta nie pra co wać w Ar chi -
wum. By ła to dzia łal ność mar gi ne so wa w sto -
sun ku do in nych za jęć. Trud no by ło by zresz tą
dłu go ślę czeć przy od cy fro wa niu, dla te go od sa -
me go po cząt ku przy ję łam, że prze pi sy wać bę -
dę je den list dzien nie, a li stów by ło 300 – wspo -
mi na. Ale nie każ de go dnia mo gła wy ko nać
ten plan, to też pierw szy etap pra cy za mknę -
ła w koń cu 2009 r., kie dy już pra co wa ła
w Dzia le Ar che olo gii mia sta Po zna nia.

O tym, by li sty opu bli ko wać, po my śla ła,
kie dy mia ła prze pi sa ną po ło wę. Z po cząt ku są -
dzi łam, że bę dzie to aneks w mu ze al nym cza -
so pi śmie „Fon tes Ar cha eolo gi ci Po sna nien -
sis” – li sty bez ko men ta rzy – po tem, że 2–3
anek sy – opo wia da. Ale kie dy skoń czy ła prze -

pi sy wa nie, do szła do wnio sku, że war to by ło -
by wy dać je ja ko od ręb ną pu bli ka cję i z tym
po my słem zwró ci ła się do dy rek tor Ma rze ny
Szmyt. Zgo dę otrzy ma ła i wte dy do opra co -
wa nia to mu za pro si ła dwo je współ pra cow ni -
ków: dr. Hie ro ni ma Kacz mar ka i Pa try cję Sil -
ską. Li sty by ły „sczy ty wa ne” jesz cze trzy ra zy,
czy li jed na oso ba czy ta ła tek sty, dru ga spraw -
dza ła, czy prze pi sa ny tekst się zga dza, gdyż nie -
kie dy nie wy raź ne pi smo utrud nia ło wła ści we
od czy ty wa nie, tym bar dziej że każ dy z dwu stu
au to rów miał swój cha rak ter pi sma – wspo mi -
na. Po tej ob rób ce za czę li przy go to wy wać in -
dek sy, a przy tej oka zji ko lej ny raz we ry fi ko -
wa li od czy ta nie na zwisk i nazw miej sco wo ści,
bo przy ich od czy ty wa niu w ręcz nie pi sa nych
li stach naj ła twiej by ło o błę dy. Na koń cu przy -
go to wa li ilu stra cje do to mu. 

Głów nym ce lem za ło żo ne go w 1857 r. To -
wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk Po znań skie go by -
ła obro na kul tu ry na ro do wej, za gro żo nej
przez ger ma ni za cję pod za bo rem pru skim.
Jed ną z form obro ny by ło gro ma dze nie „na -
ro do wych pa mią tek”, stąd po wo ła no Mu zeum
Sta ro żyt no ści Pol skich i Sło wiań skich w Wiel -
kim Księ stwie Po znań skim (póź niej sze Mu -
zeum im. Miel żyń skich), w któ rym po kaź ną
część sta no wi ły zbio ry ar che olo gicz ne. „Zbio -
ry te po więk sza no wsku tek po zy ski wa nia da -
ro wizn, de po zy tów, pro wa dze nia wła snych
ba dań wy ko pa li sko wych, ale też po przez po -

Odnalezione listy
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wo ła ną przy To wa rzy stwie Ko mi sję Ar che olo -
gicz ną, in spi ru ją cą mi ło śni ków sta ro żyt nic -
twa do pro wa dze nia ba dań na uko wych. Prze -
ka zy wa nie da ro wizn czy też pro wa dze nie prac
wy ko pa li sko wych, wy ma ga ło nie kie dy wy -
mia ny ko re spon den cji” – czy ta my we wstę pie
do Po cząt ków sta ro żyt nic twa… Ko re spon den -
cję tę pie czo ło wi cie zbie ra no w To wa rzy stwie.
W 1924 r. zbio ry ar che olo gicz ne Mu zeum im.
Miel żyń skich oraz to wa rzy szą ca im do ku -
men ta cja tra fi ła do utwo rzo ne go w Mu zeum
Wiel ko pol skim Dzia łu Pre hi sto rycz ne go. Tyl -
ko dzię ki tym prze no si nom ko re spon den cja
nie ule gła znisz cze niu w cza sie II woj ny świa -
to wej, bo wiem Niem cy, któ rzy znisz czy li ar -
chi wa lia To wa rzy stwa, za cho wa li do ku men -
ta cję ar che olo gicz ną, uzna jąc ją za cen ne źró -
dło, choć w „bar ba rzyń skim” ję zy ku pol skim,
wła snej hi sto rii na tych zie miach. Po woj nie
li sty To wa rzy stwa zwią za ne z ar che olo gią zna -
la zły się w Mu zeum Ar che olo gicz nym w Po -
zna niu.

Zbiór po nad 300 li stów moż na po dzie lić
na dwie gru py. Więk sza część to li sty, któ rych
ad re sa ta mi lub nadaw ca mi są To wa rzy stwo
i oso by z nim zwią za ne. Mniej sza to ko re -
spon den cja pier wot nie nie zwią za na z To wa -
rzy stwem, któ ra tra fi ła wraz z prze ka zy wa -
ny mi zbio ra mi ja ko ich do ku men ta cja na -
uko wa. Naj star szy list po cho dzi z 1850 r.,
a naj młod szy – z 1925. „Pre zen to wa ny zbiór
za dzi wia róż no rod no ścią sty lu i pi sow ni, na -

wet gdy li sty po cho dzą z te go sa me go cza -
su. Wy ni ka to nie tyl ko ze zróż ni co wa ne go
wy kształ ce nia nadaw ców, ale i z bra ku pań -
stwa, cze go kon se kwen cją był brak przy ję te -
go ka no nu ję zy ka, któ re go by na ucza no
w szko łach” – czy ta my we wstę pie do Po cząt -
ków sta ro żyt nic twa… Wśród po nad 200
nadaw ców obok au to rów li stów z Wiel ko pol -
ski zda rza li się ko re spon den ci pol scy z Ga li -
cji, Kró le stwa Pol skie go, Ślą ska, Li twy, Po -
mo rza czy Fran cji. Pi sa li też do To wa rzy stwa
Niem cy z rdzen nych Nie miec, Wiel ko pol ski,
Ślą ska i Po mo rza, oraz – rzad ko – Fi no wie
i Au stria cy.

Po nie waż ar che olo gię uwa ża no wów czas
za roz ryw kę kró lów, li sty jej do ty czą ce pi sa li
w więk szo ści przed sta wi cie le ów cze snych elit:
hra bio wie, człon ko wie nie miec kie go par la -
men tu, ofi ce ro wie, zie mia nie, księ ża i oso by
wy kształ co ne; prze waż nie męż czyź ni. Rza -
dziej zda rza li się miesz cza nie, wło ścia nie i rze -
mieśl ni cy. Choć mo ty wem prze wod nim li -
stów by ła ar che olo gia, to jed nak do ty ka ły one
tak że in nych pro ble mów, któ re nur to wa ły
człon ków i przy ja ciół To wa rzy stwa Przy ja ciół
Na uk np. ad mi ni stra cji i dzia łal no ści To wa -
rzy stwa, prze ka zy wa nia róż nych ro dzin nych
pa mią tek hi sto rycz nych czy wła snych pu bli -
ka cji. „Oma wia no wy mia nę bi blio tecz ną li te -
ra tu ry z mu ze ami w Ber li nie i w Hel sin kach,
z ko lek cjo ne ra mi pry wat ny mi wy mie nia no
książ ki lub mo ne ty na za byt ki, opi sy wa no też

wła sne ko lek cje, zbie ra no ma te ria ły do opi -
su sta ty stycz ne go ziem Pol ski” – na pi sa no we
wstę pie.

Dla czy tel ni ków z UAM szcze gól nie in te -
re su ją ce mo gą być li sty z okre su po od zy ska -
niu nie pod le gło ści, wów czas bo wiem po ja -
wi ły się w nich no we te ma ty, jak: or ga ni za -
cja Uni wer sy te tu Po znań skie go i je go ob sa -
da per so nal na, spra wa mia no wa nia dy rek to -
ra Mu zeum Wiel ko pol skie go, po łą cze nia
zbio rów To wa rzy stwa i Mu zeum Wiel ko pol -
skie go.

„Oma wia ny zbiór li stów sta no wi waż ny
przy czy nek do zna jo mo ści XIX-wiecz nej hi -
sto rii Wiel ko pol ski, zwłasz cza do kształ to wa -
nia się no wej wów czas dys cy pli ny, ja ką by ła
ar che olo gia. […] Li sty po zwa la ją le piej wejść
w at mos fe rę, ja ka pa no wa ła w Wiel ko pol sce
w cza sie za bo rów i po cząt kach od zy ska nia
nie pod le gło ści. Uka zu ją nam ów cze snych lu -
dzi nie w kon wen cji czar no -bia łej, ale ja ko
zwy kłych zja da czy chle ba, za tro ska nych co -
dzien nym ży ciem, peł nych sła bo ści, któ rzy
mi mo te go każ de go dnia skrzęt ną pra cą dzia -
ła li na rzecz »spra wy na ro do wej«” – to jesz -
cze ze wstę pu. To książ ka nie tyl ko o na szych
przod kach i o daw nej kul tu rze wiel ko pol skiej,
ale i o nas sa mych. W li stach jak w lu strze mo -
że my się przej rzeć i po rów nać, ile jest dziś Wiel -
ko po lan w Wiel ko po la nach – do da je jej au tor -
ka dr Jar mi la Kacz ma rek.

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz

Pu bli ka cja opar ta na sze ro kiej ba zie ar chi wal nej oraz pra so wej uka zu je
z jed nej stro ny do ko na nia na uko we i or ga ni za cyj ne te go wy bit ne go wiel -
ko po la ni na, z dru giej – mo ty wy dzia łal no ści pierw sze go rek to ra Uni -

wer sy te tu Po znań skie go. Przed sta wia też sys tem war to ści Świę cic kie go, któ ry
tak w ży ciu pry wat nym, jak i pu blicz nym po zo stał wier ny ukształ to wa nym
w wie ku mło dzień czym ide ałom: pra cy na rzecz oj czy zny, wier no ści Bo gu,
wspie ra niu lu dzi bied nych i po krzyw dzo nych, po głę bia niu pro fe sji me dycz -
nej oraz roz wi ja niu na uki pol skiej. Au tor pró bu je od po wie dzieć na kil ka klu -
czo wych py tań zwią za nych z po wsta niem Uni wer sy te tu Po znań skie go: ja ką
wi zję uczel ni po sia dał Świę cic ki i w ja ki spo sób wcie lał ją w ży cie, jak zdo łał
sku pić wo kół sie bie nie tyl ko gro no en tu zja stycz nie na sta wio nych do tej kon -
cep cji uczo nych, ale tak że prze ko nał do te go pro jek tu śro do wi sko wiel ko -
pol skich po li ty ków, któ rzy mi mo trwa ją cych walk po wstań czych, gre mial -
nie po par li po wo ła nie do ży cia uczel ni w Po zna niu, jak wresz cie – wbrew gi -
gan tycz nym prze szko dom or ga ni za cyj nym i ma te rial nym – zdo łał Świę cic ki
zbu do wać w la tach 1918-1923 r. no wo cze sny, wie lo wy dzia ło wy uni wer sy tet.

„Bio gra fie rek to rów Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu”
re dak cja na uko wa: Prze my sław Hau ser, To masz Schramm

Bio gra fie rek to rów
Już wkrótce ukaże się książka Heliodor Święcicki 
(1854-1923). Pierwszy rektor Uniwersytetu
Poznańskiego autorstwa prof. Michała Musielaka,
inaugurująca serię biografii rektorów UAM. 
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Pa mię ta nia o mi strzu uczy li się też naj młod si adep -
ci po lo ni sty ki – współ cze śni stu den ci fi lo lo gii pol -
skiej. Spo tka nie, pro wa dzo ne przez uczen ni cę pro -
fe so ra prof. Bar ba rę Jud ko wiak, zor ga ni zo wał Za -
kład Li te ra tu ry Sta ro pol skiej i Oświe ce nia (IFP

UAM), któ rym (pod róż ny mi na zwa mi) przez wie le lat mistrz
kie ro wał.

Nie bę dzie pa mię ci zbio ro wej, kul tu ro wej bez pa mię ci in dy -
wi du al nej o po je dyn czych oso bach. W pa mię ci zbio ro wej hu -
ma ni stów pro fe sor Saj kow ski po zo stał ja ko cie płe, do bre świa -
teł ko w trud nych cza sach, ja ko pro fe sor, któ ry swo ją wie dzą nie
przy tła czał, tyl ko się nią dzie lił z pa sją – za uwa ży ła prof. B. Ka -
niew ska, wspo mi na jąc mię dzy in ny mi wy kła dy pro fe so ra,
pod czas któ rych nie rzad ko z pol sz czy zny prze cho dził na wło -
ski, wzbu dza jąc za cie ka wie nie stu den tów. 

Rów nie cie pło i ser decz nie wspo mi nał swe go mi strza kon -
ty nu ator je go dzie ła w Za kła dzie Li te ra tu ry Sta ro pol skiej
i Oświe ce nia prof. To masz Po krzyw niak. Obec ny kie row nik
Za kła du przy znał, że zna jąc nie chęć pro fe so ra Saj kow skie go
do to nów lau da cyj nych zbyt po wścią gli wie ujął ran gę i do -
ko na nia pro fe so ra w to mie „Po znań skich Stu diów Po lo ni -
stycz nych” je mu de dy ko wa nym z oka zji 70. uro dzin (1990).
Za uwa żył też m. in., że pro fe sor dy stan so wał się od no wi nek
me to do lo gicz nych – był tra dy cjo na li stą, któ ry sto so wał spraw -
dzo ne me to dy ba daw cze. W trud nych cza sach PRL-owskich
czu li śmy się bez piecz nie na po lo ni sty ce dzię ki takim lu -
dziom – uczci wym i war to ścio wym – jak pro fe sor Saj kow ski,
Dwo rza czek, Ma cie jew ski, Pie ści kow ski, Wit czak, Wit kow -
ski – wspo mi nał prof. T. Po krzyw niak, do da jąc, iż wów czas
pod sta wą re la cji na wy dzia le by ło wza jem ne za ufa nie. Pro fe -
sor Saj kow ski był zaś dla nie go nie tyl ko mi strzem na uko wym,
ale tak że wzor cem po sta wy ży cio wej, któ rą ce cho wał iro nicz -

ny dy stans do rze czy wi sto ści, zwłasz cza do uwa run ko wań spo -
łecz no -po li tycz nych. Był na szym mi strzem i po zo sta je w na -
szej pa mię ci ja ko czło wiek do bry, skrom ny, któ ry in te re so wał się
nie tyl ko do ko na nia mi na uko wy mi swych uczniów i współ pra -
cow ni ków, ale tak że ich spra wa mi ro dzin ny mi – do dał. 

Jak wspo mi na prof. B. Jud ko wiak, „po cią ga ją cej słu cha czy
umie jęt no ścią prze ka za nia fa scy na cji ba da cza te ma tem i im -
po nu ją cej wie dzy to wa rzy szy ło u pro fe so ra po czu cie hu mo -
ru, któ re po zwa la ło mu na lek ko au to iro nicz ny dy stans do sie -
bie i swych prac”. Ja ko ilu stra cję pod kre śla nej przez wszyst -
kich skrom no ści pro fe so ra przy ta cza za strze że nie, ja kie po -
czy nił, udzie liw szy dzien ni kar ce wy wia du (po wy róż nie niu go
ty tu łem wy kła dow cy ro ku 1996/97): „Ale pro szę jak naj mniej
pi sać o Saj kow skim”. Był czło wie kiem uj mu ją cym uro kiem nie -
dzi siej szych; form grzecz no ści, a jed no cze śnie bez po śred nio ścią
peł ną tak tu i de li kat no ści – po wie dzia ła prof. B. Jud ko wiak. Mi -
strzem był wspie ra ją cym; ob da rzał ogrom nym kre dy tem za ufa -
nia, rzu ca jąc swych stu den tów i uczniów na przy sło wio wą głę -
bo ką wo dę sa mo dziel no ści. Lu bił da wać lu dziom szan se. Nie
pro wa dził za rę kę, był ra czej życz li wym do rad cą; cier pli wie cze -
kał na wy ni ki prac, ich nie do sko na ło ści przyj mo wał wy ro zu -
mia le. Dys kret nie opie ko wał się na mi, dzie lił się płat ny mi pra -
ca mi wy daw ni czy mi, ob da ro wy wał książ ka mi. Tak za to pio ny
w my ślach, że ni by z gło wą w chmu rach, a z trzeź wą ży cio wą
tro ską py tał zwy czaj nie o dom i dzie ci; sam nie raz, nie kry jąc
współ czu cia dla zmę czo nej żo ny czy za pra co wa nej sy no wej,
spie szył się, by po dro dze zro bić za ku py czy ode brać wnu ki
z przed szko la – do da ła. 

Na za mi ło wa nie pro fe so ra Saj kow skie go do Ita lii i ję zy ka
wło skie go zwró cił uwa gę w imie niu pra cow ni ków Za kła du Li -
te ra tu ry Wło skiej w In sty tu cie Fi lo lo gii Ro mań skiej je go dy -
rek tor prof. Mi ro sław Lo ba w wy stą pie niu za ty tu ło wa nym:

Mistrz, 
czło wiek do bry i skrom ny
„Humanistyka jest sztuką pamięci, a pamięci nie da się zmierzyć, zważyć, przeliczyć
jakąś ustaloną miarą. Pamięć trzeba pielęgnować, kultywować. Uczyliśmy się tej sztuki
od profesora Sajkowskiego” – stwierdziła prof. Bogumiła Kaniewska, dziekan
Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, zwracając się do grona humanistów – uczniów,
współpracowników, przyjaciół oraz rodziny zmarłego przed dziesięciu laty wybitnego
uczonego prof. Alojzego Sajkowskiego.
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„Aloj zy Saj kow ski i re no va tio stu dii ita lia ni po sna nien si”. In -
sty tu cje two rzą lu dzie. To ludz kie de cy zje, dzia ła nia i pra gnie -
nia na da ją im kształt, ko lo ryt, a przede wszyst kim two rzą ich
hi sto rię. Do wo dzi te go do bit nie hi sto ria po znań skiej ita lia ni sty -
ki – za uwa żył prof. M. Lo ba, przy po mi na jąc istot ne mo men -
ty i dzia ła nia, dzię ki któ rym w Po zna niu po wo ła no do ży cia
ita lia ni sty kę. Bo choć na po znań skim uni wer sy te cie już
przed II woj ną świa to wą pro wa dzo no lek to rat ję zy ka wło skie -
go i kurs li te ra tu ry wło skiej oraz pra co wa ło tu wie lu jej wy bit -
nych ba da czy, jed nak stu dio wać ję zyk wło ski i otrzy mać dy -
plom ita lia ni sty ki moż na by ło tyl ko w Kra ko wie, a od koń ca
lat sie dem dzie sią tych w War sza wie. W Po zna niu, po prze ła -
ma niu wie lu trud no ści, ita lia ni sty ka w ra mach In sty tu tu Fi lo -
lo gii Ro mań skiej po wsta ła do pie ro w 1991 r., a do spra wo wa -
nia opie ki nad or ga ni za cją Za kła du Ita lia ni sty ki po wo ła ny zo -
stał prof. Aloj zy Saj kow ski, któ ry ja ko „spe cja li sta od li te ra tu -
ry sta ro pol skiej, wie lo krot nie przy po mi na ją cy o pol sko -wło -
skich związ kach w pol skim pi śmien nic twie, o po dró żach na -
szych ro da ków do bel pa ese wzbu dził en tu zjazm i za in te re -
so wa nie li te ra tu rą daw ną wśród po cząt ku ją cych adep tów fi -
lo lo gii wło skiej”. W Za kła dzie Ita lia ni sty ki ja ko kie row nik,
a po tem tyl ko wy kła dow ca pro fe sor pra co wał kil ka lat.

Prof. M. Lo ba po dzie lił się też oso bi stą re flek sją na te mat
spo tkań z pro fe so rem Saj kow skim w je go ulu bio nej czy tel ni
Bi blio te ki Kór nic kiej: Pa trze nie na spo sób, w ja ki pro fe sor Saj -
kow ski czy tał książ ki, jak je do ty kał, przy su wał i od kła dał, by -
ło sa mo w so bie nie zwy kłą lek tu rą. To mil czą ce, pro fe sor skie
czy ta nie sta wa ło się zna kiem, ale go rią, spek ta klem, lek cją prze -
ży wa nia li te ra tu ry i prze szło ści. 

Dru gą część „Sym po zjo nu sta ro pol skie go” wy peł ni ły wy -
stą pie nia me ry to rycz ne go ści z Pol ski. Spe cja list ka li te ra tu ry
i kul tu ry epok daw nych, prof. Ali na No wic ka -Je żo wa z War -

sza wy sku pi ła się na wa lo rach wy da ne go przed 40 la ty to mu
Ba rok Aloj ze go Saj kow skie go na tle in nych opra co wań te go
okre su li te ra tu ry w l. 60. i 70. Jak stwier dzi ła ba dacz ka: książ -
kom Saj kow skie go na le ży się „uzna nie za za słu gę otwar cia
drzwi na na ukę eu ro pej ską, za fa scy no wa ną wów czas ba ro kiem,
a rów nież – co jest smut ną kon sta ta cją – na stłu mio ną w okre -
sie re żi mo wym przed wo jen ną na ukę pol ską. Książ ki Saj kow -
skie go ma ją też in te re su ją cą, po bu dza ją cą wy obraź nię hi sto -
rycz ną nar ra cję, od wo łu ją cą się do hi sto rii idei, fi lo zo fii, sztu -
ki, któ ra wów czas sta no wi ła zde cy do wa ną no wość. Jak pod -
kre śla prof. A. No wic ka -Je żo wa, do nio słym fak tem by ło zi -
gno ro wa nie w tych roz pra wach „czyn ni ków spo łecz no -po li -
tycz nych pro ce su li te rac kie go”. W miej scu owe go „pro ce su”
Saj kow ski sta wiał za sa dę es te tycz ną, or ga ni zu ją cą for ma cję
kul tu ro wą Se icen ta. 

Na wią za niem do bli skiej pro fe so ro wi Saj kow skie mu tra dy -
cji ba da nia źró deł by ło wy stą pie nie ba da cza li te ra tu ry sta ro -
pol skiej, zwłasz cza pa mięt ni kar skiej, prof. Pio tra Bor ka z Uni -
wer sy te tu Pe da go gicz ne go w Kra ko wie, któ re go fa scy na cja
pro fe so rem Saj kow skim roz po czę ła się od lek tu ry je go książ -
ki W stro nę Wied nia. Do le i nie do le w świe tle li stów i pa mięt -
ni ków (1984). Urze kła go umie jęt ność pro fe so ra wy do by wa -
nia ze źró deł mi kro hi sto rii oraz je go „nie sa mo wi ta rze tel ność
i pra co wi tość, po sza no wa nie dla źró dła, któ re go dzi na mi wy -
szu ki wał i stu dio wał”. Prof. Bo rek czu je się kon ty nu ato rem
pro fe so ra w po dej ściu do źró dła.

Spo tka nie po świę co ne pa mię ci prof. Aloj ze go Saj kow skie -
go za koń czył kon cert dum sta ro pol skich w wy ko na niu dr. Jac -
ka Ko wal skie go i „na dwor ne go” lut ni sty wa wel skie go Hen ry -
ka Ka sper cza ka, któ ry po zwo lił wczuć się uczest ni kom w na -
strój epo ki, któ rą uko chał pro fe sor.

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz
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Kie dy w 1963 ro ku po raz pierw szy wsze -
dłem do te go bu dyn ku, to by ło we mnie ta kie
na bo żeń stwo i po wa ga – ze wzru sze niem mó -
wił prof. Przy szczyp kow ski, od no sząc się
do rocz ni cy 50-le cia je go obec no ści
na UAM – Nie wie dzia łem, czy wy pa da z po -
zio mu skrom ne go stu den ta pa trzeć na ten hall,
czy nie spo tkam się z te go po wo du z ja ki miś
przy kry mi uwa ga mi. Wte dy nie przy pusz cza -
łem, że za spra wą pro fe so ra Lo ren ca bę dę tu
kie dyś pra co wał.

Za nim jed nak pro wa dzą cy uro czy stość
prof. Zbysz ko Me lo sik, dzie kan Wy dzia łu Stu -
diów Edu ka cyj nych od dał głos ju bi la to wi, ży -
cze nia skła da li go ście. Pa da ły w nich sło wa
uzna nia dla do rob ku na uko we go pro fe so ra,
je go od da niu spra wom uczel ni, wro dzo nej
skrom no ści i po go dzie du cha. 

Ka zi mierz Przy szczyp kow ski na le ży do eli tar -
ne go gro na pro fe so rów, któ rzy wpły wa ją na lo -
sy uczel ni – mó wił rek tor – De cy du ją o jej re no -
mie, su mien nie wy peł nia jąc po wie rzo ne mi sje.
Na szcze gól ne wy róż nie nie za słu gu je do ro bek
na uko wy, ja ki zgro ma dził pro fe sor w po sta ci ty -
sią ca go dzin spę dzo nych na sa lach wy kła do -
wych, pra cu jąc na rzecz swo ich wy cho wan ków.
Pra ca pe da go ga nie na le ży do ła twych, mó wił
da lej, cy tu jąc frag ment z książ ki Zo fii Ku ców -
ny: „Uczysz wbrew te mu ko go uczysz. Je śli
w tym za wo dzie jest coś z po wo ła nia to to, że
uczysz mi mo wszyst ko wy trwa le, wie dząc że
zo sta niesz do ce nio ny przez ucznia do pie ro
w przy szło ści”. Dzię ki swo jej życz li wo ści i za an -
ga żo wa niu prof. Ka zi mierz Przy szczyp kow ski
zbu do wał so bie już te raz naj trwal szy po mnik
ludz kiej pa mię ci – mó wił rek tor. 

Z do ku men tów zgro ma dzo nych w ar chi -
wach prof. Zbysz ko Me lo si ka wy ni ka, że bli -
sko 933 ra zy po ja wia się w nich na zwi sko ju bi -
la ta. Oczy wi ście nie moż na na pod sta wie dys -

ku twar de go od two rzyć toż sa mo ści czło wie -
ka – mó wił dzie kan WSE – jed nak tak licz -
na obec ność pro fe so ra w mo ich pra cach po ka -
zu je jak czę sto in spi ro wał mnie on do pra cy. 

Z przed sta wio ne go przez prof. Agniesz kę
Grom kow ską -Me lo sik ży cio ry su pro fe so ra
ry su je się ob raz czło wie ka, któ ry dzię ki praw -
dzi wej pa sji, cięż kiej i su mien nej pra cy po ko -
nał dro gę od po sa dy pro ste go na uczy cie la
do oso by peł nią cej wy so kie god no ści uczel -
nia ne. Ścież ka je go ka rie ry pro wa dzi ła ze Śmi -
gla – miej sca, w któ rym się uro dził, i do któ -
re go nie zmien nie wra ca ja ko ho no ro wy oby -
wa tel – po przez Li ceum Pe da go gicz ne go
w Lesz nie aż na Wy dział Fi lo zo ficz no -Hi sto -
rycz ny UAM. W 1968 pro fe sor ukoń czył stu -
dia pe da go gicz ne, a je go pra ca zo sta ła oce nio -
na na 5. Od te go mo men tu roz po czął się ko -
lej ny etap w je go ży ciu, któ ry od mie rza ny był
po przez suk ce syw nie zdo by wa ne, ko lej ne
stop nie i ty tu ły na uko we. Uwa dze skru pu lat -
nej bio graf ki nie umknę ły też za baw ne epi zo -
dy z ży cia ju bi la ta. Sal wy śmie chu wzbu dzi ła
uwa ga, że po otrzy ma niu stop nia dok to ra ha -
bi li to wa ne go wła dze uczel nia ne przy zna ły mu
wów czas do da tek do pen sji za sad ni czej w wy -
so ko ści…. 3 350 000 mie sięcz nie. 

Spo śród wie lu ról peł nio nych przez ju bi -
la ta wy mie nio ne zo sta ły m.in. funk cja kie row -
ni ka Za kła du Po li ty ki Oświa to wej i Edu ka cji
Oby wa tel skiej, pro dzie ka na i dzie ka na WSE,
pro rek to ra ds. stu denc kich. 

Tra dy cyj nie już uśmiech na twa rzach go ści
wy wo łał wiersz prof. Bog da na Wal cza ka. Dro -
gi ży cio we obu pa nów zbie gły się na czas jed -
nej ka den cji w biu rze pro rek to rów UAM, co
wpły nę ło na fa mi liar ny cha rak ter utwo ru:
Precz z oczu czar ne tro ski i tru dy i zno je/
Atrak cyj ny Ka zi mierz ma dziś świę to swo je/
Daw no mu już wiek mi nął pierw szo ko mu nij -

ny/ a on z la ta mi co raz bar dziej atrak cyj ny. 
Na ko niec głos za brał sam Ju bi lat dzię ku jąc

w pierw szych sło wach swo jej żo nie za po moc
i od da nie. Pań stwo Przy szczyp kow cy są „sta -
rym do brym mał żeń stwem” od 45 lat. Od wo -
ła nie do na zwy po pu lar ne go ze spo łu lat 90.
jest nie przy pad ko we – ju bi lat był pro mo to -
rem pra cy ma gi ster skiej li de ra tej gru py
Krzysz to fa Mysz kow skie go. Chciał bym ci po -
dzię ko wać – mó wił o żo nie wzru szo ny ju bi -
lat – za tro skę o dom i na szą ro dzi nę. Stwo rzy -
łaś dla mnie kom for to we wa run ki do pra cy.
Pew nie fe mi nist ki się obu rzą, ale dzię ku ję ci, że
przez te wszyst kie la ta nie by łem, tak jak moi
ko le dzy an ga żo wa ny w wie le spraw w na szym
do mu. 

Chwi la re flek sji jed nak nie trwa ła dłu go, już
w kil ku zda niach póź niej pro fe sor w cha rak -
te ry stycz nym dla sie bie sty lu żar to wał: chciał -
bym zwró cić uwa gę, że w dość cie ka wym okre -
sie prze cho dzę w stan spo czyn ku! Wczo raj Be -
ne dykt XVI, dzi siaj Ka zi mierz Przy szczyp kow -
ski. Wczo raj sa crum, dzi siaj pro fa num, a więc
jest ja kaś rów no wa ga na świe cie. Be ne dykt je -
dzie do Ca stel Gan dol fo, my z żo ną wy bie ra my
się do Obrzyc ka.

Clou uro czy sto ści by ła jed nak pro po zy cja,
któ rą na ko niec uro czy sto ści zło żył rek to ro wi
ju bi lat, pro po nu jąc utwo rze nie Uni wer sy te tu
Pro fe so rów Se nio rów. Spo tka nie no wo rocz -
ne jest swo istym ape lem tych, któ rzy jesz cze
nie ode szli, tym cza sem my chce my się jesz cze
roz wi jać – mó wił. Uni wer sy tet Pro fe so rów,
pierw sza tak sze ro ka i in ter dy scy pli nar -
na struk tu ra dla osób w wie ku 70+ by ła by
oka zją do wy mia ny po glą dów i jak to okre -
ślił pro fe sor „świad cze nia so bie na wza jem
usług edu ka cyj nych”. Z re ak cji rek to ra moż -
na wnio sko wać, że wnio sek ju bi la ta spo tka się
z uzna niem władz uczel ni.  mz

Pro fe so ro wie se nio rzy 
łącz cie się
W 70. rocznicę urodzin, 1 marca br. odbył się
w Sali Lubrańskiego uroczysty jubileusz 
prof. Kazimierza Przyszczypkowskiego. 
Wraz z prof. Bronisławem Marciniakiem,
rektorem UAM, prof. Stanisławem Lorencem
i prof. Jerzym Fedorowskim oraz prorektorami
i dziekanami UAM, zgromadzeni goście mieli
okazję posłuchać wspomnień łączących
jubilata z naszym uniwersytetem. 
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Pa ra: fi zy ka i me dy cy na – to zwią zek nie no -
wy?

To praw da. I daw na, i obec na me dy cy na, za -
rów no w za kre sie dia gno sty ki, jak i le cze -
nia – bez fi zy ki obyć się nie mo że. Nie mo że bez
niej ist nieć. A to dla te go, że pod sta wo we me -
to dy dia gno stycz ne, me to dy ob ra zo wa nia we -
wnętrz ne go, jak na przy kład to mo gra fie róż -
ne go ro dza ju, ul tra so no gra fie – wy wo dzą się
z fi zycz nych la bo ra to riów. Jesz cze kil ka dzie siąt
lat te mu pod sta wo we dziś na rzę dzia dia gno -
stycz ne, tam tyl ko mia ły swo je miej sce. Obec -
nie znaj du ją się one w każ dym sza nu ją cym się
szpi ta lu i w roz licz nych cen trach dia gno stycz -
nych. Funk cjo nu ją ce dzia ły te ra pii to nic in ne -
go jak fi zy ka po łą czo na z bio lo gią i oczy wi ście
z me dy cy ną. Ta kie nie zbęd ne na rzę dzia jak ak -
ce le ra to ry, czy in ne źró dła pro mie nio wa nia – to
„czy sta fi zy ka”. Naj now szy w na szym re gio nie
przy kład owej współ pra cy fi zy ki i me dy cy ny
dla ludz kie go zdro wia – to two rzo ne w Po zna -
niu Cen trum Te ra pii Pro to no wej. 

Tak więc fi zy ka to nie tyl ko, jak się nie kie dy
wy da je, li cze nie kil ku żmud nych za dań, ale
wiel kie wspar cie rów nież dla me dy cy ny. To
tak że ko niecz ność po dej mo wa nia ta kiej edu -
ka cji, któ ra przy go to wu je do wy ko rzy sty wa -
nia tych moż li wo ści w prak ty ce. 

Tak, i dla te go od pew ne go cza su po dej mu -
je się kształ ce nie w tym kie run ku: w za kre sie
fi zy ki me dycz nej. Na po znań skim uni wer sy te -
cie utwo rzo no go (ja ko czwar ty w kra ju) w la -
tach 1995- 96, kie dy to pod pi sa li śmy umo wę
z ów cze sną Aka de mią Me dycz ną. Po tem
z Wiel ko pol skim Cen trum On ko lo gii. Te
związ ki trwa ją na dal. W kra ju cen tra szko le nia
też się mno żą, wie le uczel ni po dej mu je kształ -
ce nie ka dry fi zy ków me dycz nych.

To do brze chy ba?
Tak, tyl ko że pa mię tać trze ba, że do te go ko -

niecz na jest zna ko mi ta, do brze przy go to wa -
na ka dra na ucza ją ca. Z tym nie wszę dzie jest
do brze. Tym bar dziej, że jest to spe cjal ność nie -
ła twa. Obej mu je to wszyst ko, co mu si wie dzieć
fi zyk; wy ma ga też zna jo mo ści roz le głe go ob -
sza ru me dy cy ny, tak że by ab sol wen ci tej spe -

cjal no ści mie li świa do mość co ba da ją, cze mu
ich po szcze gól ne dzia ła nia słu żą. Nie ste ty, sta -
tus fi zy ka me dycz ne go do tej po ry jest kiep sko
ure gu lo wa ny. Więk szość ab sol wen tów nie
znaj du je pra cy na wy bra nej przez sie bie ścież -
ce. Ina czej jest na Za cho dzie. Nic za tem dziw -
ne go, że tam tej sze pla ców ki chęt nie przej mu ją
na szych fi zy ków me dycz nych, cho ciaż prze cież
i u nas ich pra ca jest po trzeb na. 

Nie pa trząc jed nak na prze szko dy i ba rie ry
Za kład Fi zy ki Me dycz nej UAM swo je za mie rze -
nia wy peł nia. Gdy spoj rzeć na mi nio ne la ta,
nie trud no wska zać, co w za kła dzie wy my ślo -
no, opra co wa no i przy go to wa no do wdro że -
nia.

Po wiem wię cej, wdro żo no, jed nak nie na ta -
ką ska lę, ja kiej ocze ku je my i ocze ku je lecz nic -
two. Pierw szym opra co wa niem, któ re opu ści -
ło na sze la bo ra to ria, był sys tem do prze pro wa -
dza nia za awan so wa nych ana liz elek tro kar dio -
gra ficz nych. To umoż li wia ło (i umoż li wia)
wcze sne wy kry cie zmian w mię śniu ser co wym
Po zwa la w tym za pi sie ekg wi dzieć znacz nie
wię cej niż w za pi sie tra dy cyj nym. A sku tecz -
ność dia gno stycz na ta kie go po mia ru od po wia -
da wy ni kom me tod in wa zyj nych, ta kich jak
ko ro na ro gra fia al bo scyn ty gra fia. Na sze wy ni -
ki zo sta ły spraw dzo ne sta ty stycz nie, opu bli ko -
wa ne i …uzna ne. Mó wi ło się o wdra ża niu tej
me to dy w róż nych pla ców kach me dycz nych,
o stwo rze niu sie ci mo ni to rin gu kar dio lo gicz -
ne go. Jed nak że sta ło się to je dy nie w nie licz -
nych przy pad kach, mi mo że me to da jest pre -
cy zyj na, nie szko dli wa i… nie dro ga. Pro blem,
jak są dzę, le ży w sfe rze men tal nej. A szko da.
W Pol sce na ogół dzie je się tak, że to, co wy my -
ślą pol scy na ukow cy, trak to wa ne jest z – po -
wiedz my – re zer wą. To jest ol brzy mi i wciąż

nie roz wią zy wal ny, mi mo szczyt nych ha seł,
pro blem. Czy li wciąż jest lu ka mię dzy uczel nia -
mi, któ re coś opra co wu ją i two rzą, a prak ty ką
go spo dar czą, któ ra nie chęt nie po pol skie wy -
na laz ki się ga.

Jed nak szu ka cie da lej?
Ko lej ne przed się wzię cie, któ re mo gło by

uspraw nić opie kę kar dio lo gicz ną, to opra co -
wa nie na po dob nej za sa dzie urzą dze nia
do ana li zy ma te ma tycz nej fal pul su Wy ko rzy -
sta no tu pro ste urzą dze nie ja kim jest pul sok sy -
metr, sto so wa ny mię dzy in ny mi na sa lach ope -
ra cyj nych pod czas in ten syw nej te ra pii. Mie rzy
on puls, rytm ser ca, wy sy ce nie krwi tle nem.
Nasz po mysł po le gał na tym, że by się za jąć nie
tyl ko tą war to ścią ryt mu ser ca, ale też sa mą tą
fa lą. W niej ma my in for ma cje o dro dze, ja ką ta
fa la pul su prze by ła, idąc od ko mo ry ser ca, po -
przez ar te rie, na czy nia aż do pal ca, na któ ry
pul sok sy metr za ło żo no. W uzy ski wa nym sy -
gna le tkwi wie le istot nych in for ma cji, tyl ko że
do tej po ry nie umie li śmy do nich się gnąć.
Dzię ki ana li zie ma te ma tycz nej, któ rą za pro po -
no wa li śmy, ta fa la pul su po ka zu je na przy kład
ja kieś róż ne pa to lo gie, nie po ko ją ce sy tu acje.
Do wo dem na to, że tak wła śnie się dzie je, są
róż ne ba da nia, któ re wcze śniej wy ko na li śmy
we współ pra cy z Kli ni ką Kar dio chi rur gii
przy ul Dłu giej. Po mia ry od sła nia ły śla dy prze -
by tych cho rób i pa to lo gie ser ca nie do strze gal -
ne w kla sycz nym mie rze niu pul su. Na sza me -
to da po tra fi za tem do star czyć istot nych in for -
ma cji, a urzą dze nie, ja kim się po słu gu je, moż -
na z ła two ścią, przy po mo cy kom pu te ra,
(a wkrót ce i te le fo nu ko mór ko we go), uży wać
w do mu, po dob nie jak ci śnie nio mie rza. Wy ni -
ki, zwłasz cza nie miesz czą ce się w nor mie, od -
sy ła ne mo gą być dro gą in ter ne to wą do dy żu -
ru ją ce go spe cja li sty. To du że i no wo cze sne uła -
twie nie. Do mo wy mo ni to ring te le me trycz ny
to jest przy szłość, zwłasz cza dla pa cjen tów cier -
pią cych na scho rze nia kar dio lo gicz ne, któ re są
u nas pla gą spo łecz ną.

Ta kie roz wią za nia in te re su ją spo łe czeń stwo.
Lu dzie się py ta ją, kie dy bę dzie moż na z tych
wy na laz ków ko rzy stać na co dzień. Kie dy wyj -
dą z la bo ra to riów do lu dzi?

To już się za czy na. Po ja wia ją się miej sca
i punk ty, w któ rych moż na pod dać się po mia -
ro wi i uzy skać je go in ter pre ta cję. Na po czą tek
po sta no wi li śmy za pro sić chęt nych na ba da -
nie pra cow ni ków uni wer sy te tu. Tu, u nas
na Mo ra sku, mo że my do ko nać po mia ru. Pro -
po nu je my pierw szą śro dę kwiet nia. Wy star czy
za pi sać się te le fo nicz nie pod nu mer
tel. 61 829 51 89

Moż na też sko rzy stać z ba da nia
w przychodni na Osie dlu Ko smo nau tów.

Uwol nić... wy na laz ki!

Z prof. Ryszardem
Krzyminiewskim,
kierownikiem Zakładu
Fizyki Medycznej UAM,
rozmawia 
Jolanta Lenartowicz 
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Uczest ni cy te go rocz nej edy cji
E(x)plory wie dzą to do brze,
dla te go do Po zna nia przy je -
cha li z go to wy mi pro jek ta mi
ba daw czy mi. Jak prze cho wy -

wa nie wpły wa na za war tość be ta ka ro te nu
w wa rzy wach i owo cach, ile ko fe iny za wie ra ją
po pu lar ne na po je ener ge ty zu ją ce i ja ki wpływ
ma ją za in te re so wa nia po za lek cyj ne na wy ni -
ki eg za mi nów ma tu ral nych – oto kil ka te ma -
tów, któ re pre zen to wa li ba da cze w wie ku od 14
do 20 lat. W piąt ko we przed po łu dnie w sa li Po -
znań skie go Par ku Na uko wo – Tech no lo gicz -
ne go roz sta wio nych zo sta ło bli sko 30 po ste rów.
Sta nę li przy nich przy by li z ca łej Pol ski mło dzi
lu dzie, któ rzy bez skrę po wa nia z praw dzi wie
na uko wą swa dą pre zen to wa li efek ty swo ich ba -
dań. Więk szość z nich nie kry ła, że ma rzy im
się ka rie ra uczo ne go. Fa scy na cja na uką mo że
za cząć się już w szko le, po co więc cze kać?

Pew ne go, owe go dnia – żar tu je Bar tek Ka -
sprzak, uczeń li ceum w Ko ni nie – sze dłem so -
bie przy le ga ją cym do mo je go osie dla sta ro rze -
czem War ty i za in te re so wa ły mnie pły wa ją ce
owa dy. Za czą łem się za sta na wiać, jak to się
dzie je, że pły wa ją i mo gą od dy chać za rów no
w wo dzie, jak i po za nią. A nie któ re to na wet
nur ko wa ły i cho dzi ły po dnie rze ki. Za czą łem
szu kać in for ma cji na ten te mat, a im wię cej wie -
dzia łem, tym bar dziej ob szar mo ich za in te re so -

wań za wę żał się do chrząsz czy wod nych. Ka łuż -
ni ce są przy sto so wa ne za rów no do ży cia wo dzie,
jak i na lą dzie. Bar tek w po bli żu swo je go do mu
zna lazł i opi sał 8 ga tun ków wod nych i 6 lą do -
wych. Jak mó wi, wcze śniej nikt na uko wo nie
opra co wał tej gru py owa dów. A szko da, bo jak
mó wi, je go chrząsz cze ma ją du ży po ten cjał
do dal szych ba dań. Spe cy ficz na bu do wa od -
nó ży mo że po słu żyć za in spi ra cje kon struk to rom
ma szyn do trans por tu wod ne go – wy li cza Bar -
tek – po nad to lar wy ka łuż nic po bie ra ją tlen z ro -
ślin – to rów nież cie ka wy ob szar ba dań.

Rów nież przy pad kiem na te mat swo ich ba -
dań na uko wych wpa dła Ka sia Ma rzyń ska
z LO św. Ma rii Mag da le ny w Po zna niu. Za czę -
ło się od obia du. Ka sia, przy go to wu jąc po si -
łek, ska le czy ła się w pa lec. Ja dąc trosz kę póź -
niej tram wa jem za sta na wia ła się, czym mo że
za in fe ko wać swo ją ra nę. Wia do mo, tram wa -
je i au to bu sy to nie są miej sca ste ryl ne. Ka sia
po bra ła prób ki i z wy ho do wa nych w wa run -
kach la bo ra to ryj nych drob no ustro jów prze -
ko na ła się, że ry zy ko jest cał kiem spo re.
Na uchwy tach, oknach i sie dze niach zna la zła
m.in. bak te rie ba cil lus, pa łecz ki tęż ca, la secz -
ki wą gli ka oraz bak te rie flo ry ka ło wej – do wód
na to, że pa sa że ro wie nie my ją rąk po wyj ściu
z to a le ty. Z wy ni ka mi swo ich ba dań zgło si ła
się do fir my So la ris, po znań skie go pro du cen -
ta m.in. tram wa jów, i za pro po no wa ła za mia -

nę ba rie rek i oparć w tram wa jach na mie dzia -
ne. Ta kie uchwy ty są au to ste ryl ne – mó wi Ka -
sia – mi ni ma li zu ją ry zy ko za ka że nia. Pro jekt
spo tkał się z uzna niem, te raz cze ka na de cy zje
władz mia sta. Mo je ba da nia są uni ka to -
we – mó wi – nie zna la złam w In ter ne cie żad -
nych po krew nych te ma tów. Uwa żam, że w ska li
wiel kich miast ta kich jak np. To kio ta kie roz wią -
za nia mo gą za po biec wie lu cho ro bom i wpły -
nąć na po pra wę zdro wia pa sa że rów ko mu ni -
ka cji miej skiej. 

Kon kurs, w któ rym udział wzię li na si bo ha -
te ro wie tzw. RE (x) jest jed nym z trzech kon -
kur sów re gio nal nych. Zwy cięz cy po szcze gól -
nych eta pów spo tka ją się w fi na le Fe sti wa lu
E(x)plory, któ ry od bę dzie się w kwiet niu w Po -
mor skim Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz nym
w Gdy ni. 

Ce lem Fe sti wa lu jest pro mo wa nie mło dych
ta len tów na uko wych – mó wi ła Jo an na Or noch,
ko or dy na tor ds. pro mo cji – A za tem sta wia my
so bie za za da nie pro mo wa nie ich na are nie mię -
dzy na ro do wej, a z dru giej stro ny za le ży nam,
aby za an ga żo wać w te pro jek ty kon kret ne fir my.
Aspekt łą cze nia świa ta na uki ze świa tem biz ne -
su jest dla nas bar dzo waż ny. Me ce na sem te go -
rocz nej edy cji Fe sti wa lu jest gru pa Lo tos,
a part ne ra mi stra te gicz ny mi m.in. In tel i Sa no -
fi. Naj zdol niej szym, naj le piej za po wia da ją cym
się uczest ni kom fir my te za pro po no wa ły spe -

E(x)plory – czy li sa me od kry cia

Jak zostać naukowcem?

Okazuje się, że nie zawsze

dyplom ukończonych studiów

jest biletem wstępu

do zaawansowanych badań

naukowych, czasem wystarczą

chęci, ciekawość świata,

sumienność, i już w warunkach

domowych można formułować

pierwsze naukowe hipotezy. 

FO
T.

 R
A

FA
Ł 

W
IT

KO
W

SK
I

Marcin Staszewski i Marcin Mazurek – laureaci II nagrody
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Prze ciw nie! Po wi nien to być czas pod no -
sze nia ja ko ści kształ ce nia, lep sze go do -
sto so wa nia ofer ty stu diów do ryn ku pra -

cy i bu do wa nia mar ki uczel ni. Za kil ka ty go dni
te go rocz ni ma tu rzy ści bę dą po dej mo wać osta -
tecz ne de cy zje o wy bo rze wy ma rzo ne go kie -
run ku stu diów. Dla każ dej uczel ni od cza su,
gdy licz ba stu den tów z bli sko dwóch mi lio nów
za czę ła szyb ko top nieć, każ dy kan dy dat jest
na wa gę zło ta. We dług pro gnoz Mi ni ster stwa
Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go w cią gu naj bliż -
szych kil ku lat licz ba stu den tów na pol skich
uczel niach mo że zma leć na wet do oko ło 1,3
mln osób.

Mu si my być świa do mi, że spa dek ilo ści stu -
den tów nie po zo sta je bez wpły wu na struk tu -
rę szkol nic twa wyż sze go. Przede wszyst kim już
te raz za uwa żal ne jest zmniej sza nie się gru py
osób stu diu ją cych na stu diach płat nych w pu -
blicz nych uczel niach. Wie le z nich, tra cąc stu -
den tów za ocz nych i wie czo ro wych, bra ku ją ce
do cho dy z cze sne go re kom pen so wa ło so bie,
zwięk sza jąc gro no stu den tów na kie run kach
dzien nych, fi nan so wa nych z bu dże tu pań stwa.
W efek cie zwięk sza ło to wy dat ki pań stwa
na szkol nic two wyż sze, ale w ża den spo sób nie
wpły wa ło na wyż szą ja kość i wyż szy po ziom
kształ ce nia. Zda rza ły się przy pad ki, gdy uczel -
nie przyj mo wa ły kan dy da tów z prze cięt ny mi
lub na wet sła by mi wy ni ka mi ma tur. Jesz cze kil -
ka lat wcze śniej nie mie li by oni szans na in dek -
sy w tych sa mych uczel niach.

Każ da szko ła wyż sza, pa mię ta jąc, że kry te -
ria re kru ta cyj ne w du żym stop niu świad czą
o po zio mie stu diów, mu si so bie za tem od po -
wie dzieć na py ta nie – czy przyj mie my każ de -
go, kto chce stu dio wać na da nym kie run ku, czy
też tyl ko tych kan dy da tów, któ rzy osią gnę li do -
bre i bar dzo do bre wy ni ki ma tu ral ne z przed -
mio tów, któ re sta no wią ba zę do stu dio wa nia?
Bo nie prze my śla ny wzrost licz by stu den tów
na kie run kach dzien nych nie jest do bry ani dla
po zio mu stu diów w Pol sce, ani dla sa mych stu -
den tów. Trze ba mu wresz cie za ra dzić.

I dla te go, gdy Mi ni ster stwo Fi nan sów wpro -
wa dza ło re gu łę wy dat ko wą, wy wal czy li śmy, by
ogól na pu la fi nan so wa nia szkol nic twa wyż sze -
go, mi mo cięć w wy dat kach pu blicz nych i ni -
żu de mo gra ficz ne go, nie zmniej sza ła się, a ro -
sła (po czy na jąc od 2013 ro ku).

Jed no cze śnie wpro wa dzi li śmy za sa dę, któ ra
po zwo li w roz sąd ny spo sób wy ha mo wać nie -
kon tro lo wa ny wzrost licz by stu den tów, któ rych
stu dia fi nan su je pań stwo. Roz wią za nie to
w żad nej mie rze nie ma wpły wu na zmniej sza -

nie ogól nej licz by stu den tów uczą cych się do -
tych czas bez płat nie. Ba, uwzględ nia wzrost tej
licz by – jed nak nie wię cej niż o dwa pro cent
każ de go ro ku (i to nie wy ma ga zgo dy mi ni ster -
stwa). Do pie ro gdy uczel nia ze chce zwięk szyć
licz bę stu den tów po wy żej te go li mi tu, mu si
swo ją de cy zję wy czer pu ją co uza sad nić.

Wpro wa dze nie tej no wej za sa dy nie mia ło
na ce lu ogra ni cza nia do stę pu do bez płat nych
miejsc na stu diach, jak pró bu ją to przed sta wiać
nie któ rzy dzien ni ka rze. To po pro stu na rzę dzie,
któ re ma po pra wić ja kość kształ ce nia, ogra -
ni czyć licz bę stu den tów na tzw. kie run kach
ma so wych i le piej do sto so wać ofer tę stu diów
do po trzeb pra co daw ców. Na dal uczel nia pu -
blicz na bę dzie mo gła więc zwięk szać na bór, je -
śli pro wa dzić bę dzie prze my śla ną stra te gię re -
kru ta cyj ną i za gwa ran tu je stu den tom nie skrę -
po wa ny do stęp do wy kła dow ców, przy wra ca -
jąc do bre re la cje mistrz -uczeń.

Li mi to wa nie na bo ru na stu dia w tro sce o ich
ja kość to zresz tą nic no we go w szkol nic twie
wyż szym. Od lat Mi ni ster stwo Zdro wia okre -
śla li mi ty przy jęć na kie run kach me dycz nych,
dba jąc o od po wied nie pro por cje mię dzy stu -
den ta mi i wy kła dow ca mi, a tak że o to, by gru -
py stu den tów nie by ły na zbyt licz ne. Mo że dla -
te go ja kość stu diów me dycz nych w Pol sce jest
na świe cie oce nia nia bar dzo wy so ko, a na sze
uczel nie me dycz ne ma ją akre dy ta cję rzą du
USA.

W pro jek cie za ło żeń do no we li za cji pra wa
o szkol nic twie wyż szym utrzy mu je my za sa -
dę, aby wzrost licz by stu den tów nie był więk -
szy niż o dwa pro cent, tyl ko tym ra zem li czo -
ny w sto sun ku do ilo ści przy ję tych na stu dia
sta cjo nar ne w po przed nim ro ku aka de mic kim,
a nie w sto sun ku do ogól nej licz by stu den tów.
Ta zmia na po zwo li uczel niom le piej od po wia -
dać na ocze ki wa nia czy za in te re so wa nia kan -
dy da tów na stu dia. I przede wszyst kim – mą -
drze po dej mo wać de cy zje o uru cha mia niu no -
wych kie run ków stu diów i ewen tu al nym ogra -
ni cze niu miejsc na już ist nie ją cych.

Dziś ni ko go nie trze ba prze ko ny wać, że
po ma so wych kie run kach trud niej zna leźć sa -
tys fak cjo nu ją ce za trud nie nie, nie mó wiąc już
o wąt pli wych ko rzy ściach z dy plo mu, za któ -
rym nie sto ją wie dza, umie jęt no ści i kom pe -
ten cje ab sol wen ta. Z by le ja ko ścią kształ ce nia
mu si się wciąż nie ste ty mie rzyć wie le uczel -
ni – i tych pań stwo wych, i tych nie pu blicz nych.
Czas ni żu de mo gra ficz ne go to do bry mo ment,
by to zro bić. Lep sze go na pew no nie bę dzie.

Tekst uka zał się w na te mat.pl.

cjal ne sta że i pro gra my prak tyk. Nie któ rzy
w pro gra mie „Men tor” mo gą też li czyć
na wspar cie w pro wa dze niu dal szych ba dań
np. przez udo stęp nie nie la bo ra to riów. 

O tym, kto zo stał za pro szo ny do fi na łu,
za de cy do wa ło ju ry pod prze wod nic twem
prof. Bar ba ry Li ber dy, pre ze sa Za rzą du
Fun da cji Za awan so wa nych Tech no lo gii.
Każ dy z pro jek tów zo stał oce nio ny pod ką -
tem je go war to ści, ale tak że bra ne by ły
pod uwa gę wiek uczest ni ków. 

W po znań skich RE(x)ach zwy cię ży li ko -
lej no: Ro bert Wod nik z pro jek tem „Ste row -
nik mi kro kli ma tu do po miesz czeń in wen -
tar skich i go spo dar czych”, Mar cin Sta szew -
ski i Mar cin Ma zu rek z „In te li gent ną Elek -
trow nią Hy bry do wą” oraz Iza be la Haw ro
z pro jek tem „Wpływ pod ło ża i wa run ków
by to wa nia na spek trum emi to wa ne go świa -
tła przez bak te rie z ro dza ju Vi brio i Pho -
to bac te rium. Czy moż na oświe tlać po -
miesz cze nia ży wy mi or ga ni zma mi?

Przed lau re ata mi start w fi na le, a tu
staw ka jest już du ża. Ubie gło rocz ni zwy -
cięz cy, An na Ku śnier czak, Ja kub Na -
grodz ki i Ni co la Le oń czyk wy je cha li
na naj więk szy mię dzy na ro do wy kon kurs
na uko wy dla mło dzie ży In tel ISEF, któ ry
od był się w Pho enix w Ari zo nie. An -
na Ku śnier czak za pra ce nad pszczo ła -
mi sa mot ni czy mi otrzy ma ła 1000 do la -
rów i 3. na gro dę w ka te go rii zoo lo gia. Ja -
kub Na grodz ki na to miast za pro jekt
z dzie dzi ny bio che mii zwią za ny z syn te -
zą czą stecz ki, któ ra w przy szło ści mo że
wspo móc le cze nie cho rób ge ne tycz nych,
otrzy mał 4. na gro dę i 500 do la rów. Suk -
ces tym więk szy, że swój pro jekt na pi sał
w II kla sie gim na zjum w Łom ży, te raz
dzię ki sty pen dium uczy się w pry wat nej
szko le w An glii. 

Jed nym z lau re atów po znań skie go fi -
na łu zo stał Ma ciej Dra gu ła, uczeń gim -
na zjum we Wro cła wiu. Przy go to wał on
pro jekt spe cjal ne go czoł gu przy szło ści.
No wa tor skość je go pro jek tu nie po le ga
na za sto so wa niu więk szej si ły ra że nia, ale
na spe cjal nych roz wią za niach wpły wa ją -
cych na bez pie czeń stwo za ło gi. Ma ciej
w swo im pro jek cie za sto so wał spe cjal ny
trój war stwo wy pan cerz ze sto pów ty ta -
nu, za pla no wał bez za ło go wą wie życz kę
oraz do dat ko we la se ry. Lu bię tech ni -
kę – mó wił – Kie dyś usły sza łem, że prze -
mysł na pę dza tech ni ka woj sko wa. Tak np.
by ło z In ter ne tem czy nad prze wod nic -
twem – wszyst ko to by ło w pierw szej fa zie
te sto wa ne przez woj sko, dla te go za in te -
re so wa łem się mi li ta ria mi. Tech ni ka w na -
szych cza sach roz wi ja się bar dzo szyb ko,
chcę za nią na dą żać. Mam ta kie ma rze -
nie: w przy szło ści chciał bym stu dio wać
na MIT, to jest naj lep sza uczel nia tech -
nicz na na świe cie. mz

Du żo czy do brze?
Niż demograficzny nie może być dla uczelni okazją do obniżania
poziomu wymagań stawianych maturzystom, tylko po to, by przyjąć
ich na studia jak najwięcej.
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Ce chą sys te mów bio lo gicz nych
jest róż no rod ność, w któ rej po -
ję cie rów no ści w prak ty ce jest
nie obec ne. Rów ność jest po ję -
ciem kul tu ro wym. Na sze śro -

do wi sko jest pra wie wszę dzie prze two rzo ne
rę ką czło wie ka, nie jest ono w więk szo ści na -
tu ral ne, a szcze gól ne prze obra że nia na wiel ką
ska lę ma ją miej sce od XX w. Bio lo gia i jej
dzia ły są ogó ło wi wy kształ co ne go spo łe czeń -
stwa ma ło zna ne, a po tocz ne opi nie czę sto są
błęd ne lub nie peł ne. W swo im cza sie spie ra -
no się m.in. na ła mach te le wi zji na te mat, kie -
dy po wsta je osob ni czy byt ludz ki, czy od po -
czę cia, czy od za gnież dże nia się w 8 dniu
w ślu zów ce ma ci cy, czy od uro dze nia. Dys ku -
sja zgro ma dzi ła licz nych za cie trze wio nych
w swych po glą dach prze cięt nych oby wa te li,
ale i uczo nych spe cja li stów star szej da ty od fi -
lo zo fii. Za bra kło na to miast uczo nych, znaw -
ców pro ble mu – em brio lo gów, le ka rzy, an tro -
po lo gów. Wy dru ko wa no mój ko men tarz
do owej dys ku sji, w któ rym nie przy to czy łem
na zwisk tych uczo nych fi lo zo fów, któ rych
wie dza na ten te mat się ga ła XIX w. Ta kie wy -
ty ka nie bra ku tej wie dzy nie by ło by ele ganc -
kie. Ba ła mut nych dys ku sji wo kół na tu ry czło -
wie ka jest spo ro, a bio rą w niej ży wy udział
ucze ni po li ty cy. Źró dłem ich wia do mo ści bio -
lo gicz nych są en cy klo pe die, opra co wa nia mo -
no gra ficz ne, z punk tu wi dze nia zmian za cho -
dzą cych w bio lo gii, sta re. Tak np. w Ma łej En -
cy klo pe dii PWN z 1959 r. de fi ni cja ter mi nu
on to ge ne za wy ja śnia, że jest to roz wój
od chwi li po dzia łów ko mór ki ja jo wej aż
do osią gnię cia sta nu do ro słe go. Wiek doj rza -
ły i star czy są za tem po za on to ge ne zą. Bar dzo
róż nie też de fi niu je się płeć, gdzie naj czę ściej
mó wi się o uwa run ko wa niach ge ne tycz nych
czy li o chro mo so mach XX – płeć żeń ska
i XY – mę ska. Cza sem do da je się do te go
stwier dze nie, że me cha nizm de ter mi na cji płci
po le ga na uru cho mie niu od ręb nych hor mo -
nów płcio wych.

W ży ciu za rod ko wym, z nie okre ślo nej co
do płci struk tu ry, po wsta je go na da mę ska
bądź żeń ska pod wpły wem dzia ła nia hor mo -
nów płcio wych, któ re też w tym cza sie kształ -
tu ją mózg – je go neu ro no we struk tu -
ry – w kie run ku okre ślo nej płci. Pew ne ilo -
ści te sto ste ro nu bę dą od po wie dzial ne za po -

wsta wa nie cech mę skich u za rod ków żeń -
skich. Mo że to np. pro wa dzić do roz wo ju
owło sie nia ty pu mę skie go – hir su ty zmu,
zmia ny bar wy gło su, czy w koń cu do ukształ -
to wa nia się mę skie go fe no ty pu i go nad. W ży -
ciu pre na tal nym sto sun ko wo ła twiej jest ufor -
mo wać hor mo nal nie na rzą dy płcio we w kie -
run ku żeń skim u osob ni ków z chro mo so ma -
mi XY. Na ogół zgod nie ze skła dem chro mo -
so mów płcio wych zy go ty kształ tu je się w roz -
wo ju pre na tal nym płeć osob ni cza. War to mo -
że też wy ja śnić to, że w świe tle bio lo gii nie
ma 100 – pro cen to wych męż czyzn czy ko biet,
a ist nie je uwa run ko wa na dzia ła niem hor mo -
nów pew na licz ba wła ści wo ści bar dziej lub
mniej na leż na płci prze ciw nej. Do kład niej sze
ba da nia struk tu ry ge ne tycz nej chro mo so mu
mę skie go Y wy ka za ły, że na krót kim je go ra -
mie niu znaj du je się gen SRY (sex -de ter mi ning
re gion Y). O je go ro li w for mo wa niu się ją der
świad czą przy pad ki, że u osob ni ków z chro -
mo so ma mi XX, u któ rych na stą pi ła trans lo -
ka cja owe go krót kie go ra mie nia z ge nem SRY
do jed ne go z chro mo so mów X wy kształ ca ją
się ją dra, a fe no ty po wo są to bez płod ni męż -
czyź ni. Ja ko an tro po log mia łem moż ność ba -
da nia ta kie go męż czy zny – ofi ce ra WP – żo -
na te go, któ re mu nie wy ja wio no je go bio lo -
gicz nej na tu ry. Ta kie ujaw nie nie po wo du je ży -
cio we trau my, jak to mia ło miej sce z Ewą Kło -
bu kow ską, sprin ter ką star tu ją cą ra zem z Ire -
ną Sze wiń ską.

Nie każ dy ma chęć czy ta nia po waż nych
pod ręcz ni ków sek su olo gii, np. re da go wa ne
przez prof. Ka zi mie rza Imie liń skie go trzy to -
my „Sek su olo gii” – bio lo gicz nej, kul tu ro wej
i spo łecz nej, wy da ne przez PWN w 1980 r.,
pod ręcz ni ki bio lo gii ogól nej czy an tro po lo gii.
Na ogół w nich, oprócz wy ja śnień pro ble mów
de ter mi na cji płci, pi sze się też o ce chach płci
pierw szo -, dru go -, trze cio rzę do wych, opi su -
je się prze ja wy dy mor fi zmu i in for mu je o tym,
ja kie są po ję cia płci, co jest istot ne dla te go ar -
ty ku łu. Tak za tem wy róż nia się:

Płeć ge ne tycz ną okre ślo ną przez ba da nie
ka rio ga mu, osob ni ki XX – żeń ska i XY – mę -
ska, czy li też usta la się płeć na pod sta wie obec -
no ści chro ma ty ny płcio wej.

Płeć hor mo nal ną – okre ślo ną funk cją we -
wnątrz wy dziel ni czą jaj ni ków, czy ją der. Tzw.
trze cia go na da (ko ra nad ner czy) w szcze gól -

Płeć człowieka 
oczyma antropologa

Antropologia fizyczna jako dział

antropologii ogólnej zajmujący się

zmiennością norm biologicznych

człowieka w czasie i przestrzeni,

daje syntetyczne ujecie jego

właściwości gatunkowych.

W perspektywie czasu człowiek

zmieniał środowisko i samego

siebie, tak co do właściwości

biologicznych, jak i kulturowych,

czy społecznych, z którymi jego

biologia się ściśle wiąże.



nych przy pad kach pro du ku je wię cej an dro -
ge nów, co za kłó ca pro por cje hor mo nów
w ustro ju, po wo du jąc ma sku li ni za cję. Twier -
dzi się też nie kie dy, że w dłu go trwa łej te ra pii
kor ty zon uspo sa bia dziew czę ta do za cho wań
mę skich.

Płeć go na do fo rycz ną – okre śla ną obec no -
ścią we wnętrz nych na rzą dów płcio wych (ją -
der czy jaj ni ków) i dróg roz rod czych, któ ry -
mi wy do sta ją się plem ni ki czy ko mór ka ja -
jo wa wę dru ją ca do ma ci cy.

Płeć ze wnętrz nych na rzą dów płcio wych
wy zna czo ną obec no ścią prą cia lub sro mu.

Płeć me try kal ną – spo łecz ną – usta la ną
przez oglą da nie na rzą dów płcio wych po uro -
dze niu. Ma ona pre dys po no wać do peł nie nia
w spo łe czeń stwie ról płcio wych. By wa ją przy -
pad ki myl nych usta leń wy wo ła nych np. prze -
ro stem łech tacz ki, czy prze ja wa mi oboj nac twa.

Płeć fe no ty po wą, bio ty po wą – któ rą wy -
zna cza wy gląd ze wnętrz ny, bu do wa cia ła czy li
dru go - i trze cio rzę do we ce chy płcio we da nej
oso by.

Płeć psy chicz ną – po le ga ją cą na iden ty fi ka -
cji z da ną płcią. Kształ tu je się ona w pierw -
szych la tach ży cia pod wpły wem dzia ła nia
czyn ni ków we wnętrz nych i ze wnętrz nych.
Sta łość płci psy chicz nej jest du ża, stąd prak -
tycz na nie moż ność jej zmia ny. Me cha ni zmy
de cy du ją ce o po czu ciu przy na leż no ści do da -
nej płci są ma ło roz po zna ne.

Zgod ność wy szcze gól nio nych skła do wych
ele men tów płci jest re gu łą, od któ rej by wa ją
wy jąt ki, gdy tej zgod no ści brak. Nie bę dę wda -
wał się w oma wia nie róż nych błę dów ge ne -
tycz nych i róż nych ze spo łów ge ne tycz nych,
ma ją cych swą spe cy fi kę roz wo jo wą i mor fo -

lo gicz ną, za trzy mu jąc się na dwóch po ję ciach
zwią za nych z nie pra wi dło wą iden ty fi ka cją
płci psy chicz nej z wła sną bio lo gicz ną.

Wśród nie pra wi dło wo ści iden ty fi ka cji płci
psy chicz nej z płcią bio lo gicz ną wy róż nia się
bi sek su alizm czy li po ciąg do wła snej i od -
mien nej płci, ho mo sek su alizm, trans we sty -
tyzm i trans sek su alizm. Ho mo sek su alizm mę -
ski, pe de ra stia, na zy wa się ura ni zmem
(od jed ne go z grec kich bo gów Ura no sa), zaś
ko bie cy, mi łość les bij ska – sa fi zmem (od bo -
gi ni Sa fo ny, któ ra ży ła na wy spie Les bos). Nie
wda jąc się w isto tę i for my tej nie pra wi dło wo -
ści moż na za uwa żyć jej szcze gól ne na si le nie
zwią za ne z do me sty ka cją. W wa run kach na -
tu ral nych jest to zja wi sko rzad kie, zaś u zwie -
rząt udo mo wio nych czę ste. Je den z ga tun ków
szym pan sa – bo no bo, swą hi per sek su al no ścią
wy róż nia się w rzą dzie zwie rząt na czel nych.
Seks jest u nich spo so bem roz ła do wa nia
wszel kich na pięć. To le ran cja lu dzi dla tej in -
no ści jest prze ja wem kul tu ry, ale prze ja wem
tej kul tu ry jest też in tym ność sek su ali zmu.

Trans we sty tyzm jest zja wi skiem rzad szym
(ve sti tus – odzia ny), po le ga ją cym na czer pa -
niu roz ko szy sek su al nej po przez za kła da nie
odzie ży płci od mien nej. Wy ni ka to z we -
wnętrz ne go przy mu su wcie la nia się w ro le
płci od mien nej. To wa rzy szy te mu pra gnie nie
ak cep ta cji oto cze nia. Prze ja wy te go ty pu po -
staw do ty czą odzie ży, ko sme ty ków, uży wa nia
żeń skich imion. Nie któ rzy uwa ża ją, że ge ne -
za owej in no ści wią że się z błę da mi wy cho -
waw czy mi w dzie ciń stwie. Na ogół trans we -
sty ci nie są ho mo sek su ali sta mi.

Trans sek su alizm po le ga na roz bież no ści
mię dzy wła sny mi bio lo gicz ny mi wy znacz ni -

ka mi płci, a płcią psy chicz ną. Oso ba trans sek -
su al na ma nie od par tą żą dzę by cia przed sta -
wi cie lem płci prze ciw nej. Męż czyź ni czu ją się
uwię zie ni w cie le ko biet, a ko bie ty w cie le
męż czyzn. Od ra zę bu dzi u nich po sia da -
na płeć, wsty dzą się swe go cia ła. Zmia ny płci
do ko ny wa ne są po przez te ra pię hor mo nal ną,
a na stęp nie ope ra cje chi rur gicz ne. W ich wy -
ni ku bio lo gicz ne ko bie ty sta ją się fe no ty po wo
męż czy zna mi, a bio lo gicz ni męż czyź ni ko bie -
ta mi. W le cze niu m.in. tej przy pa dło ści przez
pa rę lat współ pra co wa łem z Kli ni ką Chi rur -
gii Pla stycz nej AM w Ło dzi. Ba da nia an tro -
po lo gicz ne wy ka za ły, że oso by trans sek su al -
ne ma ją prze su nię cie cech mor fo lo gicz nych
w kie run ku płci ocze ki wa nej. War to przy po -
mnieć, że w sta ro żyt nym Egip cie 1500 lat p. n.
e. Hat szep sut upodob nia ła się do męż czy zny
i ja ko męż czy zna rzą dzi ła kra jem. Hi sto ryk
me dy cy ny Z. Ku cho wicz przy ta cza fak ty m.in.
ści na nia głów za prze ciw ne od czu wa nie płci.
(Czło wiek pol skie go ba ro ku, Wyd. Łódz -
kie, 1992). Być mo że u pod staw te go są zja wi -
ska ge ne tycz ne. Za in te re so wa nym moż na po -
le cić, oprócz ar ty ku łów w pi śmien nic twie fa -
cho wym, książ kę K. Imie liń skie go i S. Dul ko
„Prze kleń stwo an dro gy ne. Trans sek su -
alizm – mi ty i rze czy wi stość”, PWN War sza -
wa, 1988. Do tych spraw nie na le ży mie szać
re li gii i wy zna wa nych prze ko nań. Zde cy do -
wa na więk szość ba da nych przez mnie pa cjen -
tów by ła ludź mi wie rzą cy mi. 

Są dzę, że zmia ny kul tu ro we w Pol sce
i na świe cie spo wo do wa ły, że in tym ne wię zi
mi ło sne wy szły na uli ce, przy stan ki środ ków
ko mu ni ka cji i są w tych środ kach pu blicz nie
oka zy wa ne. Daw niej dzia ło się to na osob no -
ści, na ław kach par ków, itp. Strip tiz był
do oglą da nia w spe cjal nych lo ka lach, a dzi siaj
jest po wszech ny. Daw ny świat do brych ma -
nier, sto sow nej kul tu ry sło wa, kul tu ry aka de -
mic kiej kur czy się. W cień cho wa się też kul -
tu ra po li tycz na, a za nią tę sk ni my. Sło wa owe
pi szę w na wią za niu do ak tu al nych dys ku sji
na te mat in no ści sek su al nych w Pol sce.

War to prze czy tać: A. Ma li now ski, Trans -
sek su alizm w oczach an tro po lo ga, W: O czło -
wie ku i je go roz wo ju nie tyl ko sek su al nym,
Ofi cy na Wyd. Uniw. Zie lo no gór skie go, 2009,
s. 345-355.

Prof. zw. dr hab. An drzej Ma li now ski
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Tuż po wy ciecz ce po naj pięk niej -
szych za kąt kach Po zna nia zgro -
ma dzi li się w ho te lu An der sia na
wie czo rze po świę co nym kul tu rze
Ar gen ty ny i Ekwa do ru. Na spo -

tka nie przy by li licz ni go ście, w tym am ba sa -
do ro wie Ekwa do ru i Hisz pa nii, chargée  d’af -
fa ires Ar gen ty ny, rad ca ds. edu ka cji Am ba sa -
dy Hisz pa nii oraz wiel bi ciel ję zy ka hisz pań -
skie go  se na tor Ma rek Ziół kow ski z żo ną.
Pierw szą część spo tka nia po pro wa dził Her -
mes Cri stian Ru bin, pre zen tu jąc hi sto rię Ar -
gen ty ny po przez pry zmat prze ni ka ją cych się
ga tun ków mu zycz nych, któ rych uko ro no wa -
niem uczy nił słyn ne tan go ar gen tyń skie.
„Tan go sin amor no es tan go” – do wo dził pro -
wa dząc w tań cu swo ją żo nę Po lkę, któ rą po -
znał no men omen w Ekwa do rze. Obec na na
wie czo rze  Pa tri cia Sa las,  chargée  d’af fa ires
am ba sa dy Ar gen ty ny w krót kim wy kła dzie
po świę co nym ar gen tyń skim zdo byw com Na -
gro dy No bla dzie li ła się swo imi spo strze że -
nia mi na te mat Pol ski i Po la ków. W ma pę Ar -
gen ty ny moż na by wpi sać pra wie 9 ob sza rów
wiel ko ści Pol ski – mó wi ła – nie mniej jed nak
wię cej nas łą czy niż dzie li. Pa ra dok sal nie, Pol -
ska i Ar gen ty na ma ja po dob ną licz bę miesz -
kań ców, po rów ny wal ny jest też od se tek osób
w wie ku 60, 70 lat. Łą czy nas ka to li cyzm a go -
spo dar ki na szych kra jów roz wi ja ją się po dob -
nie, zaj mu jąc w świa to wych ran kin gach są sia -
du ją ce po zy cje – wy li cza ła Pa tri cia Sa las. 

Jed nak praw dzi wy mi bo ha te ra mi te go wie -
czo ru by ło 32 przy by łych z ca łej Pol ski uczest -
ni ków Olim pia dy. Zo sta li oni wy ło nie ni w ra -
mach dwóch wcze śniej szych eta pów z gro na
oko ło 1500 osób. W trak cie se sji eg za mi na cyj -
nej fi na li ści mu sie li za pre zen to wać za rów no

umie jęt no ści ję zy ko we, jak rów nież wie dzę o
kul tu rze kra jów hisz pań sko ję zycz nych. Wła -
śnie ta część ust na wie lu z nich wy da ła się wy -
jąt ko wo trud na. Za py ta ni w ku lu arach uczest -
ni cy chęt nie dzie li li się swo imi wra że nia mi z
eg za mi nów. Zo fia Kuź nik z Wro cła wia nie
spo dzie wa ła się py tań z trud nych XVI- wiecz -
nych kon flik tów hisz pań sko -fran cu skich,
Mar cin Se ta z Ło dzi na to miast na sta wiał się na
śre dnio wiecz ną Hisz pa nię, a wy lo so wał py ta -
nia z hi sto rii Ame ry ki Po łu dnio wej. 

Dla więk szo ści uczest ni ków jed nak udział
w Olim pia dzie to wiel ka przy go da. Za py ta ni
o mo ty wa cję do na uki pod kre śla li, że zna jo -
mość hisz pań skie go jest dla niech klu czem do
po zna nia cie ka wej i róż no rod nej kul tu ry,  któ -
ra ko ja rzy im się z pięk ny mi kra jo bra za mi,
pysz nym je dze niem i …cie płem Mo rza Śród -
ziem ne go. Mar cin Se ta hisz pań skie go na uczył
się dzię ki dziad kom, któ rzy na mięt nie oglą -
da ją se ria le la ty no ame ry kań skie. Od sło wa do
sło wa po głę biał swo je umie jęt no ści ję zy ko we,
by osta tecz nie kon ty nu ować na ukę w li ceum
dwu ję zycz nym. Na to miast dla San tia go Pe re -
za z LO w Ka to wi cach hisz pań ski to ję zyk
przod ków. Jak mó wi, je go pierw sze wy po wie -
dzia ne sło wo brzmia ło „ajo”, czy li czo snek, ję -
zy ka uczył go oj ciec – Hisz pan z uro dze nia.

Cie ka wą gru pę wśród uczest ni ków Olim -
pia dy sta no wi li uczest ni cy kon kur su „En un
lu gar de Ecu ador.” W kon kur sie udział wzię li
ucznio wie do pie ro za czy na ją cy swo ją przy go -
dę z hisz pań skim. W tym ro ku za za da nie wy -
zna czo no im przy go to wa nie bro szu ry po świę -
co nej Ekwa do ro wi. Wśród na gro dzo nych
zna la zła się Ela Pań czyk z II LO w Ka to wi -
cach. Uczę się hisz pań skie go bo chcę po znać
kul tu rę Hisz pa nii i chcę mó wić jej ję zy kiem  –

mó wi ła. Jej kla sa zdo by ła II miej sce w kon -
kur sie, jest to spo ry suk ces zwa żyw szy, że ję -
zy ka uczą się za le d wie od pół ro ku. I miej sce
w kon kur sie (ex aequo) za ję li gim na zja li ści z
Gim na zjum Aka de mic kie go Da Vin ci w Po -
zna niu  i z Gim na zjum nr 1 z Od dzia ła mi
Dwu ję zycz ny mi im. Ro ber ta Schu ma na w
War sza wie.

Już te raz mo gę po wie dzieć, że pro jekt, w ra -
mach któ re go od trzech lat or ga ni zu je my Olim -
pia dę,  to du ży suk ces, a pra wie wszyst kie z wy -
zna czo nych wcze śniej ce lów osią gnę li śmy –
mó wi ła dr Mał go rza ta Spy cha ła, prze wod ni -
czą ca Ko mi te tu Głów ne go OJH. – Z jed nej
stro ny pro mu je my ję zyk hisz pań ski - nie tyl ko
je go wer sję ibe ryj ską, ale też wszyst kich kra jów
hisz pań sko ję zycz nych.  Z dru giej stro ny cie szy -
my się, że mo że my przy bli żać mło dzie ży bo gac -
two kul tu ro we tych ob sza rów, cze go do wo dem
jest wspar cie ze stro ny am ba sad kra jów hisz -
pań sko ję zycz nych. W te go rocz nej III edy cji
kon kur su udział wzię ło oko ło 1500 uczest ni -
ków. W po rów na niu z pierw szą edy cją ich licz -
ba zwięk szy ła się trzy krot nie.

Olim pia da Ję zy ka Hisz pań skie go od by wa
się w ra mach pro jek tu pt. „Opra co wa nie i
wdro że nie kom plek so we go sys te mu pra cy z
uczniem zdol nym”, któ re go za da niem jest wy -
pra co wa nie no wa tor skich roz wią zań do ty czą -
cych or ga ni za cji olim piad oraz prze pro wa dze -
nia pi lo ta żo wych olim piad w la tach 2010 -
2013. Pro jekt jest współ fi nan so wa ny przez
Unię Eu ro pej ską w ra mach Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go. Pro jekt ko or dy nu je
Ośro dek Roz wo ju Edu ka cji. Or ga ni za to rem
OJH jest Pol skie To wa rzy stwo Neo fi lo lo gicz -
ne przy In sty tu cie Fi lo lo gii Ro mań skiej UAM.

mz

W ryt mie 
tan ga
W rytmie tanga uczestnicy

finału III Ogólnopolskiej

Olimpiady Języka

Hiszpańskiego świętowali

zakończenie części

egzaminacyjnej.
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Szko ły co raz chęt niej się ga ją do tej
for my po sze rza nia wie dzy swo ich
wy cho wan ków. Po tycz ki słow ne nie
tyl ko skła nia ją do na uki hi sto rii, ale
tak że uczą sztu ki re to ry ki, bu du ją

po zy tyw ne mo de le dys ku sji. Wzo rów
na próż no szu kać na współ cze snej sce nie po -
li tycz nej. 

We wspól nym pro jek cie WNPiD i IPN
„Zro zu mieć hi sto rię – mło dzież de ba tu je”
udział wzię ło 8 szkół śred nich z Po zna nia i re -
gio nu Wiel ko pol ski. W fi na ło wej de ba cie
„Żoł nie rze wy klę ci mo gą sta no wić wzór no wo -
cze sne go pa trio ty zmu” zmie rzy ły się dwa ze -
spo ły z II Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. K.
K. Ba czyń skie go w Ko ni nie i I Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go im. Ma rii Skło dow skiej – Cu -
rie w Ostrze szo wie. Si łą ar gu men tów zwy cię -
ży ła szko ła z Ko ni na, nie mniej jed nak, jak
pod kre śla li or ga ni za to rzy, obie eki py pre zen -
to wa ły du że umie jęt no ści re to rycz ne i sze -
ro ką wie dzę hi sto rycz ną. 

Pro jekt ma cha rak ter pi lo ta żo wy i zo stał za -
ini cjo wa ny na po cząt ku ro ku przez po znań -
ski od dział IPN we współ pra cy z WNPiD
UAM. Te zy wcze śniej szych dys ku sji oscy lo -
wa ły wo kół waż nych wy da rzeń hi sto rii naj -
now szej: „Po wsta nie war szaw skie by ło na ro -
do wą ka ta stro fą” czy „Po znań ski Czer wiec
moż na za li czyć do pan te onu pol skich po wstań
na ro do wych”. Mło dzież, za nim przy stą pi ła
do kon kur su, uczest ni czy ła w wy kła dach
przy go to wa nych przez IPN, a tak że bra ła
udział w de ba tach in struk ta żo wych. Każ dy
chce wy grać, dla te go ucznio wie wer to wa li
książ ki w po szu ki wa niu szcze gó łów, któ re po -
zwo li ły by im po sze rzyć wie dzę i za sko czyć
prze ciw ni ka traf ną ri po stą. 

Prze cięt ny uczeń li ceum o lo sach żoł nie rzy
wy klę tych nie wie prak tycz nie nic – mó wi ła
Ka mi la Maj, na uczy ciel ka hi sto rii – Sze ro ko
oma wia się hi sto rię sta ro żyt ną, na cza sy po 45

ro ku nie ma już miej sca. Ta wie dza umy ka.
My ślę, że za wiódł w tym wzglę dzie sys tem edu -
ka cji. Z jej ob ser wa cji wy ni ka, że mło dzież co -
raz rza dziej in te re su je się hi sto rią. Za in te re -
so wa nia czę sto też nie prze kła da ją się na wy -
bie ra ny pro fil kla sy. W ze spo le ze szko ły
z Ostrze szo wa jest tyl ko je den uczeń z kla sy
hu ma ni stycz nej, po zo sta li uczą się w kla sie
ma te ma tycz no – fi zycz nej.

Tak na praw dę de ba ty to na rzę dzie edu ka -
cyj ne – mó wi Jan Pio sik z WNPiD, je den z or -
ga ni za to rów przed się wzię cia – za le ży nam,
aby u mło dzie ży prze ła mać ba rie ry ko mu ni -
ka cyj ne, na uczyć ich jak za bie rać głoś na fo -
rum pu blicz nym, do sko na lić w nich umie jęt -
no ści re to rycz ne. Idea, któ ra nam przy świe ca
to z jed nej stro ny da wać mło dzie ży warsz tat ale
z dru giej wy cho wy wać.

De ba ty oks fordz kie są ści śle sfor ma li zo wa -
ną for mą pro wa dza nia dys ku sji. Na prze ciw
sta ją czte ro oso bo we dru ży ny, w któ rych każ -
dy z uczest ni ków peł ni ści śle okre ślo ną ro lę.
Oka zu je się, że ta kie de ba to wa nie da je zna ko -
mi te efek ty. Mło dzież uczy się, jak prze ma -
wiać, jak for mu ło wać my śli i jak z sza cun kiem
dla opo nen ta przed sta wiać ar gu men ty
i kontr ar gu men ty. 

W ta kim po je dyn ku na sło wa – mó wi Pio -
sik – moż na pró bo wać prze ciw ni ka po wa lić
pał ką, a rów nie do brze moż na z nim wy grać
przy po mo cy szpil ki. Sztu ką nie jest ob ra zić
czy za krzy czeć opo nen ta, ale wła śnie przy po -
mo cy jed ne go cel ne go py ta nia, bądź ar gu -
men tu czy ri po sty wy grać z nim po tycz kę
słow ną. Na tym po le ga isto ta de ba ty oks -
fordz kiej. Chce my po ka zać mło dzie ży, że
moż na dys ku to wać ina czej, niż np. w na szym
par la men cie. 

Na mo ment przed kon kur sem w dru ży -
nach wrze. W eki pie z Ostrze szo wa chłop cy
prze krzy ku ją się na wza jem. Na fi nał przy je -
cha li w czer wo nych kra wa tach, ale, jak mó -

wią, to z prze ko ry. De kla ru ją, że mo ral nie
i du cho wo są po stro nie żoł nie rzy wy klę tych.
Oni zo sta li wy pchnię ci po za mar gi nes, ży li po -
za spo łe czeń stwem. Dla mnie są bo ha te ra mi,
po nie waż do koń ca słu ży li oj czyź nie – mó wi
ka pi tan dru ży ny. Z kon spi ra cji w kon spi ra -
cję – do da je dru gi i dru ży na zu peł nie nie świa -
do mie roz po czy na już dys ku sję: „Wal czy li
z na zi sta mi i So wie ta mi”, „Sia no o nich czar -
ną le gen dę”. „Za rzu ca się im lu do bój stwo, an -
ty se mi tyzm, cho ciaż to aku rat da ło by się ła -
two oba lić” – gło śno za sta na wia się chło pak,
któ ry w de ba cie bę dzie zbi jał ar gu men ty dru -
ży ny prze ciw nej. 

Dru ży na prze ciw na przy cho dzi z pew nym
opóź nie niem. Trzy dziew czy ny i chło pak oraz
dru ży na sym pa ty ków. Nie chcą nam zdra dzić,
któ ra opcja jest bliż sza ich po glą dom. Chce -
my wy grać – de kla ru ją – opcja nie gra ro li.
Udział w de ba cie to w pew nym sen sie roz wi ja -
nie na szych hi sto rycz nych pa sji” – mó wią
wszy scy na raz – W de ba cie moż na się po sprze -
czać na wy so kim po zio mie z ró wie śni ka mi, ale
też do wie dzieć wie lu cie ka wych rze czy. Po -
za tym na sza szko ła sta wia na hi sto rię – ma -
my izbę pa mię ci, stwo rzy li śmy gru pę re kon -
struk cji hi sto rycz nych. 

Hi sto ria naj now sza nie jest pro sta – mó wił
dr Bar tosz Ku świk, kie row nik Re fe ra tu Edu -
ka cji Hi sto rycz nej IPN w Po zna niu – tym bar -
dziej my, ja ko IPN, chcie li śmy po ka zać kil ka ta -
kich te ma tów. Ak tu al nie li ceum pol skie, je śli
cho dzi o na ucza nie hi sto rii, prze ży wa szczy to -
wy mo ment re for my. Pierw sze kla sy ma ją jesz -
cze w pro gra mie hi sto rię, nie ste ty w ko lej nych
za stą pi ją przed miot hi sto ria i spo łe czeń stwo.
Je że li ktoś nie bę dzie zda wał ma tu ry z hi sto -
rii, to wła ści wie z re gu lar nym kur sem jej na -
ukę skoń czy w I kla sie. W ob li czu tych zmian
każ da pró ba przy po mnie nia i po ka za nia cze -
goś wię cej spo tka się z na szym po par ciem i za -
an ga żo wa niem. mz

Nie pał ką a szpil ką
Hi sto ria vi tae ma gi stra es – mó wi
ła ciń skie przy sło wie. Tyl ko jak
do na uki hi sto rii na mó wić mło -
dzież szkol ną, któ rej z każ dą re -
for mą szkol nic twa zmniej sza się
licz bę go dzin lek cyj nych te go
przed mio tu? Oka zu je się, że po -
moc ne mo gą być de ba ty oks -
fordz kie, któ re od 4 lat z po wo -
dze niem pro wa dzi WNPiD UAM.
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Po dej mu jąc się zor ga ni zo wa nia cy klu wy -
kła dów aka de mic kich, pod ha słem „Ar cy dzie -
ła, ar cy my śli”, nada wa nych po przez te le wi -
zję, tak na praw dę nie wie dzie li śmy, jak licz ne
bę dzie gro no na szych słu cha czy – mó wią or -
ga ni za to rzy i twór cy au dy cji dziś, kie dy w te -
le wi zji WTK emi to wa ny jest wy kład 50. Za -
sta na wia li się wów czas: Czy bę dzie to mo że kil -
ka grup słu cha czy: stu den ci róż nych szkół wyż -
szych, da lej li ce ali ści, któ rzy być mo że szu ka -
ją dla sie bie aka de mic kiej ścież ki kształ ce nia.
Za in te re so wa ni też mo gą, tak są dzi my, być ab -
sol wen ci, oso by doj rza łe, tak że se nio rzy, któ -
rym te raz wy star cza cza su, aby roz wi jać swo -
je za in te re so wa nia.

Nie wie dzia no kto za sią dzie przed te le wi -
zo rem; trze ba by ło się za tem li czyć z tym, że

wy kła dy pro po no wa ne przez UAM, a pre zen -
tu ją ce do ro bek i wy ni ki naj cie kaw szych ba -
dań mu szą być zro zu mia łe tak że dla tych słu -
cha czy, któ rzy mo że po raz pierw szy sty ka ją
się z tą pod sta wo wa for mą aka de mic kiej edu -
ka cji ja ka jest wy kład. Dla te go ucze ni pod -
ję li trud, by o spra wach zło żo nych, skom pli -
ko wa nych mó wić ja sno, zro zu mia le i cie ka -
wie. Pro po zy cje przy go to wa nia wy kła du zło -
żo ne zo sta ły wszyst kim wy dzia łom. Każ dy
miał moż li wość wy bra nia i przed sta wie nia
wy ni ków ba dań naj cie kaw szych i naj bar dziej
na da ją cych się do te le wi zyj ne go za pre zen -
to wa nia.

De cy zję o pro wa dze niu ta kiej nie ty po wej
edu ka cji pod ję ła w 2009 ro ku ów cze sna pro -
rek tor UAM prof. Sła wo mi ra Wron kow ska.

Pierw szy, in au gu ra cyj ny wy kład po świę co ny
wal ce o uni wer sy tet w Po zna niu i je go hi sto -
rii, wy gło sił przed ka me rą prof. Le szek Trze -
cia kow ski.

Cho dzi ło o to, aby w przy stęp nej for mie po -
ka zać miesz kań com to, co my ro bi my, co się
na uni wer sy te cie dzie je, po bu dzać cie ka wość.
Po dej mo wa łam się tej mi sji z pew ny mi oba wa -
mi i są dzi łam, że uni wer sy tet ja ko sil na, do -
świad czo ną in sty tu cja pro mu je się sam. Jed -
nak że for ma, któ rą zna leź li śmy jest do bra dla
po ka zy wa nia i pro mo wa nia uni wer sy te tu. Nie
je ste śmy w tym ba nal ni. Po ka zu je my, czym jest
uni wer sy tet, dzie li my się na szy mi osią gnię cia -
mi. Nie mie li śmy po ję cia, że oglą dać nas bę dą
mi lio ny wi dzów. To szczę ście dla uni wer sy te -
tu i, dla je go wy kła dow ców któ rzy ma ją moż -

Uniwersytet
gościem
poznaniaków

Tylu słuchaczy uniwersyteckich

wykładów jeszcze nie było! 

Bo oto poznaniacy mogą w nich

uczestniczyć nie wychodząc

z domu. Telewizja WTK, od 2009

roku emitując wykłady

przygotowane przez

uniwersyteckie studio filmowe,

umożliwia uczestniczenie w nich

szerokiemu audytorium. 
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li wość zwra cać się do tak wiel kie go au dy to rium
nie tyl ko w Po zna niu – mówi prof. Sła wo mi -
ra Wron kow ska.

Prof. Piotr Śli wiń ski z In sty tu tu Fi lo lo gii
Pol skiej i Kla sycz nej UAM, au tor wy kła dów
na gro dzo nych zło ty mi sta tu et ka mi Ko per ni -
ka, do da je: 

Do lu dzi, któ rzy oglą da ją nas w te le wi zji,
mu si my mó wić atrak cyj nie, nie ba nal nie. Kie -
dy zwra ca my się nie do spe cja li stów, mu si my
tym bar dziej mó wić pro sto, zro zu mia le, by za -
spo ko ić za in te re so wa nia wi dzów. Cho dzi o to,
że by two rzyć pew ne wię zi. Kie dy za czy na li śmy,
nie mia łem po ję cia, że do trwa my do wy kła -
du 50. (jak na ra zie) i że tą dro gą bę dzie my za -
cie ka wiać sze ro ką pu blicz ność, tym, co nas sa -
mych cie ka wi. 

Emi tu jąc ta kie wy kła dy przej mu je my to, co
kie dyś by ło mi sją pu bli ka to rów pu blicz nych.
Za in te re so wa nie jest ol brzy mie. Po zna nia cy lu -
bią to, co po znań skie; po znań skich na ukow ców
też. Że by spro stać ich ocze ki wa niom emi tu je -
my uni wer sy tec kie wy kła dy w kil ku pa smach,
o róż nych go dzi nach, ra no, przed po łu dniem,
wie czo rem. Dzię ki plat for mie WTK pleu, ja -
ką dys po nu je my, mo że my do cie rać do wi dzów
ca łe go świa ta – pod kre śla Ro man Ko ziń ski,
szef WTK.

Po dej mo wa nie w wy kła dach te le wi zyj nych
roz ma itych te ma tów i za gad nień jest czymś
bar dzo po zy tyw nym, bo po ka zu je uni wer sal -
ność uni wer sy te tu – do da je prof. Zbi gniew Pi -
lar czyk, au tor naj chęt niej, naj bar dziej ma so -
wo słu cha nych wy kła dów – Pre zen to wa ne

w te le wi zji po szcze gól ne wy kła dy skła da ją się
na wi zy tów kę, na ob raz uczel ni. Jed nak że to,
na ile zo sta nie on prze ję ty przez oglą da ją -
cych, za le ży od te go, na ile mó wi my ja sno. 

Ma my wie le no wych po my słów, chcie li by -
śmy za po znać na szych wi dzów z tym, co
w na szym uni wer sy te cie naj lep sze. Nie by -
ło by to oczy wi ście moż li we, gdy by nie wy so -
ki po ziom na szych wy kła dow ców, ale i ogrom
pra cy, któ rą w po wsta wa nie au dy cji wkła da
ca ły ze spół. Te le - wy kład wy ma ga wła ści we -
go opra co wa nia, prze ło że nia na ję zyk fil mu,
tak że by utrzy my wał na pię cie i za in te re so wa -
nie słu cha czy, że by po dzie lić się z ni mi swo ją
wie dzą – mó wi dr Ste fan Ha bry ło, kie ru ją -
cy Stu diem.  
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50. Jubileuszowy wykład wygłosił prof. Joachim Cieślik 
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◗Trzy od sło ny miał (2. II) 425. Kon cert Po znań ski. Naj pierw fil har -
mo ni cy uczci li pa mięć Ta de usza Sze li gow skie go – swe go współ za -
ło ży cie la, pierw sze go dy rek to ra i pa tro na; 10. stycz nia mi nę ło 50 lat
od śmier ci za słu żo ne go kom po zy to ra i pe da go ga, po II woj nie świa -
to wej osia dłe go w Po zna niu. Z te go po wo du za brzmia ła, ma ło zna -
na szer szej rze szy me lo ma nów, Su ita na or kie strę „Nie bie ski ptak”,
po cho dzą ca jesz cze z przed wo jen nej te ki twór czej Sze li gow skie go.
Na to miast pro sto spod pió ra współ cze sne go, mło de go, wiel ko pol -
skie go kom po zy to ra Da riu sza Przy byl skie go, na es tra dę au li tra fił
utwór „Fo ur Darks in Red”, za mó wio ny przez Fil har mo nię Po znań -
ską dla nie zwy kle uta len to wa ne go, lecz nie peł no spraw ne go wio lon -
cze li sty Do mi ni ka Po łoń skie go. By li śmy za tem świad ka mi pra pre -
mie ry, któ rej współ wy ko naw ca mi sta li się mu zy cy FP pod dyr. Ja -
ku ba Chre no wi cza. Ten za le d wie 27-let ni ar ty sta, bar dzo uzdol nio -
ny ab sol went na szej Aka de mii Mu zycz nej, od nie daw na I dy ry gent
no wej Ope ry i Fil har mo nii Pod la skiej w Bia łym sto ku, prze my śla nie
i in te re su ją co po prze rwie po pro wa dził słyn ną I Sym fo nię Jo han ne -
sa Brahm sa. By ło to pięk ne zwień cze nie wie czo ru, tak że suk ces or -
kie stry i jej so li stów z kon cert mi strzy nią An ną Ziół kow ską na cze -
le. Ko men to wał pro gram – jak zwy kle – Krzysz tof Sza niec ki. 

◗Ty dzień póź niej (8. II) ko lej ny raz mie li śmy moż li wość po dzi wia -
nia ro syj skiej pia nist ki Ol gi Kern. Od kąd w 2001 r. ar tyst ka wy gra -
ła Kon kurs van Cli bur na w Tek sa sie, za czę ła z po wo dze niem zdo -
by wać naj więk sze es tra dy świa ta i re ko men da cje czo ło wych dy ry -
gen tów. W Pol sce wy lan so wał ją An to ni Wit. Tym ra zem w Po zna -
niu z fil har mo ni ka mi pod ba tu tą Mar ka Pi ja row skie go, wy ko na ła
je den z naj słyn niej szych utwo rów te go ga tun ku – II Kon cert Ser gie -
ja Rach ma ni no wa w to na cji c -moll. Mo że nie by ła to ocze ki wa -
na kre acja, lecz dla wie lu mniej osłu cha nych me lo ma nów na pew -
no du że prze ży cie. Wy kla ska li za tem bis: też Rach ma ni no wa – Mo -
ment mu si cal nr 4. W dru giej czę ści szan sę efek tow ne go po pi su mie li
znów człon ko wie, a zwłasz cza so li ści na szej or kie stry. Przy po mnia -
no bo wiem po pu lar ną „Sze he re za dę” Mi ko ła ja Rim skie go -Kor sa -
ko wa, bo daj je go naj do sko nal sze dzie ło. Zwy kle przyj mo wa ne en -
tu zja stycz nie. I tak by ło tym ra zem. Szcze gól ne bra wa, za pięk nie
wy ko na ną par tię skrzyp co wą, otrzy mał kon cert mistrz Mar cin Su -
szyc ki. 

◗Pia ni sty kę du że go for ma tu za pre zen to wał też so li sta na stęp ne go
fil har mo nicz ne go wie czo ru (15. II). 37-let ni dziś Sa le em Ab bo ud
Ash kar uro dził się w Na za re cie, wy cho wał w śro do wi sku ży dow sko -
-arab skim i kul cie do for te pia nu, któ ry stał w do mu, ale do pie ro
on za czął na nim grać. 20 lat te mu na nie zwy kły ta lent mu zycz ny
zwró cił uwa gę Zu bin Meh ta i za po rę cze niem wiel kie go dy ry gen -
ta – Ash kar wszedł do świa to we go obie gu ar ty stycz ne go. Na na szej
es tra dzie – z na leż ną bra wu rą – za grał ar cy trud ny II Kon cert B -

-du ro wy Jo han ne sa Brahm sa, a po nim wy su bli mo wa ny bis: „Ma -
rze nie” Schu man na. Z przy jem no ścią słu cha ło się tak że VIII Sym -
fo nii An to ni na Dwo rza ka pod dy rek cją Da nie la Sta bra wy, od bli -
sko 30 lat I kon cert mi strza fil har mo ni ków ber liń skich. Zna ko mi ty
pol ski skrzy pek już nie pierw szy raz wy stą pił u nas z ba tu tą.

◗Współ go spo da rzem lu to we go (17. II) kon cer tu Or kie stry Ka me -
ral nej PR „Ama deus” by ło Pol skie Wy daw nic two Mu zycz ne,
a w pro gra mie – aż sześć pra wy ko nań utwo rów mło dych pol skich
kom po zy to rów. Dwaj, jesz cze stu den ci: Adam Po ręb ski i Pa weł P.
Pie tru szew ski, to lau re aci ubie gło rocz ne go kon kur su PWM. Ich pra -
ce: Se mi -over tu re (pierw sze go) i RiFFFonia (dru gie go), sta no wi ły
klam rę in te re su ją ce go wie czo ru pod dy rek cją Agniesz ki Ducz mal.
Je go punk tem szczy to wym jed nak by ły „Ja sno ści pro mie ni ste” Mi -
ko ła ja Gó rec kie go – ma łe mi ste rium in stru men tal ne do świad czo -
ne go już pro fe sjo na li sty – z cie ka wie wy ko na ną par tią so pra no wą
przez Ma rię Roz y nek, uta len to wa ną stu dent kę na szej AM. Z za -
cie ka wie niem też słu cha ło się kom po zy cji po zna nian ki Ewy Fa biań -
skiej oraz Ju sty ny Ko wal skiej -La soń i Mar ce la Chy rzyń skie go. Wszy -
scy (po za M. Gó rec kim) by li świad ka mi pierw szej kon fron ta cji swo -
ich utwo rów z pu blicz no ścią.

◗Po kil ku let niej prze rwie (22. II) za brzmia ło znów w au li UAM Bo -
le ro Mau ri ce Ra ve la, je den z naj więk szych prze bo jów mu zy ki sym -
fo nicz nej, zna ny nie tyl ko me lo ma nom. Po prze dził je znacz nie mniej
po pu lar ny opus Ra ve la – „Na gro bek Co upe ri na”, im pre sjo ni stycz -
ne wspo mnie nie kom po zy to ra o przy ja cio łach, po le głych w I woj -
nie świa to wej. W pierw szej czę ści pro gra mu, fil har mo ni cy w ka me -
ral nym skła dzie smycz ko wym przy po mnie li „Trzy utwo ry w daw -
nym sty lu” Krzysz to fa Pen de rec kie go, wy ko rzy sta ne w fil mie Je rze -
go Has sa „Rę ko pis zna le zio ny w Sa ra gos sie” oraz dwie kom po zy -
cje Wi tol da Lu to sław skie go z lat 50.: Pre lu dia ta necz ne i Ma łą su -
itę. Par tię klar ne to wą w Pre lu diach wy ko nał Ja kub Dry gas, uro dzo -
ny w Po zna niu i obec nie znów gra ją cy w or kie strze FP, ale ma ją cy
w swym ży cio ry sie so lo we i ze spo ło we suk ce sy na wie lu es tra dach
eu ro pej skich. Kon cer tem dy ry go wał i pro gram ko men to wał Ju rek
Dy bał.

Po za mu zycz nym ak cen tem wie czo ru, tak jak w po przed nich la -
tach, by ło wrę cze nie sta tu et ki „Sta re go Ma ry cha”, czy li do rocz nej
na gro dy za kon ty nu owa nie eto su wiel ko pol skiej pra cy. Do gro na lau -
re atów: pro fe so rów Ste fa na Stu li gro sza i An drze ja Kwi lec kie go oraz
dyr. An drze ja Wi tu skie go, w 2012 ro ku do łą czy ła prof. Han na Koc -
ka -Krenz, któ ra swy mi ba da nia mi ar che olo gicz ny mi, „zna ko mi cie
wzbo ga ci ła wie dzę o hi sto rii po znań skie go Ostro wa Tum skie go, m.
in. dzię ki od kry ciu na je go te re nie pa la tium Miesz ka I i ka pli cy je -
go żo ny Do bra wy” – czy ta my w uza sad nie niu ka pi tu ły na gro dy. 

(rp)
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Wdniach 20-23 lu te go 2013 r.,
na za pro sze nie Mar szał ka Wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go, Mar -

ka Woź nia ka, z pierw szą wi zy tą do Wiel -
ko pol ski przy był żu pan re gio nu Vu ko var -
sko -Srem skie go za ra zem Prze wod ni czą cy
Związ ku Żu pa nii Chor wa cji, Božo Ga lić,
wraz z de le ga cją. Obec ność wśród nas go ści
z Chor wa cji jest efek tem pod pi sa ne go
w ma ju 2012 r. po ro zu mie nia po mię dzy
związ ka mi zrze sza ją cy mi re gio ny w obu
kra jach. Isto tą tej wi zy ty jest za po zna nie go -
ści z do świad cze nia mi Wiel ko po lan w wy -
ko rzy sty wa niu fun du szy unij nych w go spo -
dar ce, in fra struk tu rze i ochro nie śro do wi -
ska, opie ce spo łecz nej, spo rcie i tu ry sty ce

oraz kul tu rze. Chor wa ci pra gną po zy skać
wie dzę, któ ra do ty czy two rze nia i wdra ża -
nia in stru men tów in ży nie rii fi nan so wej, po -
zy ski wa niu in we sty cji za gra nicz nych, dzia -
łal no ści zrze szeń przed się bior ców i in. 

W dniu 21 lu te go 2013 ro ku de le ga cję przy -
jął J. M. Rek tor UAM, prof. dr hab. Bro ni sław
Mar ci niak, a na stęp nie go ście z Chor wa cji od -
wie dzi li In sty tut Fi lo lo gii Sło wiań skiej na sze -
go Uni wer sy te tu, któ ry od po nad dwu dzie stu
lat, re ali zu je mię dzy in ny mi stu dia kro aty -
stycz ne. Prof. dr hab. Bo gu sław Zie liń ski, dy -
rek tor te go In sty tu tu pro wa dził spo tka nie go -
ści ze stu den ta mi i pra cow ni ka mi Wy dzia łu
Fi lo lo gii Pol skiej, po sia da ją ce po stać pu blicz -
nej de ba ty, któ rej ce lem by ła wy mia na do -

świad czeń zwią za na z ocze ki wa nia mi i wy -
zwa nia mi sto ją cy mi przed Chor wa cją, tuż
przed wstą pie niem do Unii Eu ro pej skiej. Pla -
no wa na da ta przy stą pie nia Chor wa cji do UE,
po za koń cze niu pro ce su ra ty fi ka cji trak ta tu
ak ce syj ne go we wszyst kich kra jach człon kow -
skich, to 1 lip ca 2013 r.

Mar sza łek Wo je wódz twa Wiel ko pol skie -
go, ku wiel kiej ra do ści zgro ma dzo nej mło -
dzie ży stu denc kiej, zło żył de kla ra cję wspie -
ra nia współ pra cy na uko wej i stu denc kiej.
Nie po zo stał dłuż ny żu pan Vu ko var sko -
-Srem ski, Božo Ga lić, za pra sza jąc po znań -
skich stu den tów do pięk nej i ku szą cej przy -
go dą Chor wa cji.

Prof. Bo gu sław Zie liń ski, dy rek tor IFS

Sztucz ne DNA to syn te tycz na sub stan cja,
któ rą ze wzglę du na swo je wła ści wo ści
sto su je się pre wen cyj nie w po li cji. Jest to

ozna ko wa na ciecz, któ rą na no si się na da ny
przed miot i któ ra nie zo sta wia żad nych śla -
dów, a wi docz na jest wy łącz nie w świe tle ul -
tra fio le to wym i trud no ją usu nąć. W tym ma -
te ria le za war te są uni kal ne in for ma cje do ty -
czą ce za bez pie czo ne go przed mio tu, je go wła -
ści cie la, a tak że nu mer te le fo nu na po li cję. 

W śro dę, 6 mar ca br. w ma łej au li Col le -
gium Po lo ni cum w Słu bi cach od by ło się dru -

gie spo tka nie in for ma cyj ne do ty czą ce sztucz -
ne go DNA. W spo tka niu wzię li udział przed -
sta wi cie le pro ku ra tu ry, władz miej skich ze
Słu bic i Frank fur tu nad Od rą, władz wo je -
wódz kich ze Szcze ci na i Go rzo wa Wlkp., part -
ne rzy biz ne so wi pro jek tu oraz po li cjan ci
z Pol ski i Nie miec.

Pra ce nad wpro wa dze niem sto so wa nia
sztucz ne go DNA w re jo nie przy gra nicz nym
pro wa dzo ne są w ra mach Eu ro pej skiej Współ -
pra cy Te ry to rial nej. Pro jekt jest re ali zo wa ny
przez Bran den bur ski Uni wer sy tet Tech nicz ny

Cot t bus (BTU Cot t bus), na to miast pol skim
part ne rem jest In sty tut In for ma ty ki i Za rzą -
dza nia Pro duk cją Wy dzia łu Me cha nicz ne go
Uni wer sy te tu Zie lo no gór skie go.

Pierw sze spo tka nie od by ło się w Uni wer sy -
te cie Zie lo no gór skim. 

W trak cie spo tkań wy pra co wy wa no wspól -
ny mo del przy szłej stra te gii pre wen cyj nej
w Pol sce i w Niem czech. „Sztucz ne DNA” mo -
że być wspól nym ele men tem zwięk sza nia bez -
pie czeń stwa dla miesz kań ców ob sza ru przy -
gra nicz ne go. 

„Sztucz ne DNA” w re gio nie przy gra nicz nym 

Wspar cie Wiel ko pol ski i Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu na rzecz Chor wa cji i jej aspi ra cji pro unij nych

Po lak – Chor wat dwa bra tan ki

FOT. MACIEJ MĘCZYŃSKI
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